
 

I N S T Y T U T D E M O S K O P I I W A L L E N S B A C H 

Powa ny krok w kierunku normalno ci. 
Stan stosunków polsko-niemieckich 

Wyniki reprezentatywnych bada  opinii publicznej 
w Polsce i w Niemczech  

 

 
 
 
 
 

Przedruk, powielanie oraz publikowanie poni szych danych, ca o ci lub ich cz ci, wy cznie za zgod  
FUNDACJI WSPÓ PRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ 

2011 



SPIS TRE CI 
 
 
 
UWAGI WST PNE ...............................................................................................1 

POLSKA I NIEMCY W ZWIERCIADLE OSTATNICH 20 LAT BADA  
ANKIETOWYCH ..................................................................................................3 

a) Stosunki polsko-niemieckie ................................................................................3 

b) Wizerunek Polski w Niemczech i wizerunek Niemiec w Polsce........................24 

Bibliografia ..........................................................................................................38 

W DRODZE DO NORMALNO CI: STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE.........41 

RZECZOWO  I RACJONALIZM: WIZERUNEK POLSKI W NIEMCZECH  
I WIZERUNEK NIEMIEC W POLSCE ...............................................................60 

UMIARKOWANA CIEKAWO : ZAINTERESOWANIE I DO WIADCZENIA 
OSOBISTE ..........................................................................................................75 

AUTOREFLEKSJE: OCZEKIWANIA WOBEC PRZYSZ O CI ORAZ  
SYSTEMY WARTO CI NIEMCÓW I POLAKÓW............................................84 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZA CZNIK 

Dane sonda owe 
Statystyka grup ankietowanych 
Fragmenty ankiet z za cznikami 



- 1 - 

UWAGI WST PNE 

 

Zmienna historia polsko-niemiecka na d ugi czas ukszta towa a opini  Niemców na 

temat Polaków i Polaków na temat Niemców. Szczególne obci enie dla relacji 

polsko-niemieckich stanowi  do dzi  wydarzenia II wojny wiatowej. Traktat o 

dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy z 1991 roku mia  stworzy  nowy 

fundament dla stosunków mi dzy oboma krajami. Od tego momentu istniej  dobre i 

sta e relacje przede wszystkim na p aszczy nie politycznej. Ale jakie nastawienie i 

oceny danego kraju dominuj  w g owach jego obywateli? Co dzisiaj my l  Niemcy o 

Polakach i Polacy o Niemcach?  

 

W celu podj cia refleksji o aktualnym stanie pogl dów i ocen na temat drugiego 

kraju, FUNDACJA WSPÓPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ w Warszawie zleci a 

INSTYTUTOWI DEMOSKOPII W ALLENSBACH przeprowadzenie bada  

odno nie wizerunku Polski w ród ludno ci niemieckiej i – analogicznie – wizerunku 

Niemiec w ród ludno ci polskiej. Aktualne opinie postanowiono zbada  w 

kontek cie zmiany nastawie  i pogl dów na temat drugiego kraju. W tym celu 

przewidziano dwie cz ci bada : po pierwsze, przeprowadzono analiz  wtórn  

zarówno sonda y, jak i innych wa nych bada  w tym zakresie z ostatnich 20 lat. Po 

drugie, za pomoc  pog bionych wywiadów jako ciowych oraz ankiet 

reprezentatywnych dla ludno ci Polski i Niemiec zbadano, w jaki sposób ludno  

niemiecka my li o polskiej i na odwrót – co ludno  polska s dzi o niemieckiej.  

 

Niniejszy raport badawczy opiera si  na opracowaniu i analizie zarówno polskich, 

jak i niemieckich sonda y z ostatnich 20 lat, na 20 pog bionych wywiadach, 

przeprowadzonych w Polsce i w Niemczech w styczniu 2011 roku, oraz na 

równolegle przeprowadzonych badaniach reprezentatywnych w Polsce i w 

Niemczech. Podczas bada  po stronie niemieckiej mi dzy 4 a 17 lutego 2011 Instytut 

Demoskopii w Allensbach przeprowadzi  w sumie 1803 wywiady z 

reprezentatywnym przekrojem ludno ci niemieckiej od 16. roku ycia. Z kolei 

sonda  polski opiera si  na 1078 wywiadach z reprezentatywnym przekrojem 

ludno ci polskiej od 16. roku ycia. Wywiady przeprowadzi  polski Instytut PBS 

DGA z Sopotu mi dzy 14 a 20 lutego 2011. Dane sonda owe oraz pe na tre  pyta  

s  udokumentowane w za czniku. Niniejszy komentarz uzupe niaj  dwie cz ci 
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tabelaryczne dokumentuj ce wszystkie wyniki, które podzielone zosta y na grupy 

demograficzne i analityczne. 

 

 

 

Allensbach am Bodensee 

27 kwietnia 2011            INSTYTUT DEMOSKOPII W ALLENSBACH
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POLSKA I NIEMCY W ZWIERCIADLE OSTATNICH 20 LAT BADA  

ANKIETOWYCH  

 

a) Stosunki polsko-niemieckie 

 

Traktat o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy z 17 czerwca 1991 roku 

stanowi  kamie  milowy w najnowszej historii stosunków polsko-niemieckich. 

Traktat ten stworzy  fundament dla strategicznego partnerstwa obu krajów. Przed 20 

laty spotka  si  on z du ym zainteresowaniem spo ecze stwa niemieckiego – prawie 

trzy czwarte Niemców w lipcu 1991 roku s ysza o o Traktacie. 59 procent tych 

Niemców, którzy o nim s yszeli, wyra a o przekonanie, e przyczynia si  on do 

odpr enia w Europie, a tylko co pi ty by  innego zdania1. Ponadto wzgl dna 

wi kszo  obywateli Republiki Federalnej (39 procent) uwa a a, i  Traktat odbije si  

pozytywnie na powszednim yciu Polaków i Niemców; ponad po owa by a 

przekonana o konieczno ci jego podpisania2.  

 

W Polsce Traktat o dobrym s siedztwie cieszy  si  równie du ym zainteresowaniem 

jak w Niemczech. 77 procent Polaków w po owie 1991 roku s ysza o o Traktacie. 

Aprobata wobec Traktatu by a w Polsce nawet wy sza ni  w Niemczech: 82 procent 

tych Polaków, którzy o nim s yszeli, ocenia o go bardzo pozytywnie lub 

pozytywnie3.  

 

Polsko-niemiecki Traktat o dobrym s siedztwie stanowi cezur  w najnowszej historii 

polsko-niemieckiej nie tylko ze wzgl du na swoje polityczne znaczenie – jest on 

równie  pocz tkiem zbli enia mi dzy oboma narodami. W obliczu historycznych 

do wiadcze  II wojny wiatowej popraw  stosunków polsko-niemieckich w ci gu 

                                                
1 Por. Instytut Demoskopii w Allensbach: Der deutsch-polnische 
Nachbarschaftsvertrag. Aufmerksamkeit und überwiegende Zustimmung (Polsko-
niemiecki Traktat o dobrym s siedztwie. Zainteresowanie i ogólna aprobata), 
Archiwum Instytutu Demoskopii w Allensbach (dalej: ID), nr 5003, 1991. 
2 Por. tam e. 
3 Por. Furcht, Neid und Respekt. SPIEGEL-Umfrage in Polen und Deutschland über 
die Einstellung der beiden Völker zueinander. (Obawy, zawi  i respekt. Sonda  
tygodnika DER SPIEGEL w Polsce i Niemczech dotycz cy wzajemnego nastawienia 
obu narodów), w: DER SPIEGEL 36/1991, s. 48–57, tu s. 57. 
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Sceptycyzm wobec reform w Polsce
Pytanie:

państwo demokratyczne

państwo socjalistyczne

niezdecydowani

nic nie słyszeli o reformach

Jezeli ‘tak’: „Jak Pan(i) sądzi, jak się to będzie dalej rozwijało? Czy Polska stanie się 
państwem demokratycznym, czy pozostanie państwem socjalistycznym z jedną 
dominującą partią polityczną?”

„W Polsce przeprowadzane są obecnie reformy, mające na celu intensywniejsze poli-
tyczne zaangażowanie społeczeństwa. Czy Państwo już o tym słyszeli?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaż 5023 (sierpień 1989)
Próba reprezentatywna: Niemcy Zachodnie, ludność od 16. roku życia

 

ludność zainteresowani polityką

ogólnie 
zainteresowani 

nieszczególnie 
w ogóle niezaiteresowani

23

37

25

15

100

%

28

45

22

5

100

%

18

32

27

23

100

%

ostatnich 20 lat mo na uzna  za ogromny sukces. Zwa ywszy na mentaln  sytuacj  

wyj ciow  w obu krajach na pocz tku lat 90., poprawa wzajemnego postrzegania jest 

imponuj ca. Oba kraje ledzi y wprawdzie procesy reform i transformacji u s siada z 

zainteresowaniem, ale tak e ze sceptycyzmem i nieufno ci . Co prawda Niemcy 

uwa nie przygl dali si  reformom w Polsce, ale w równej mierze wyra ali te  

w tpliwo ci, czy Polska stanie si  krajem demokratycznym. W sierpniu 1989 roku 

zaledwie 23 procent obywateli Republiki Federalnej wierzy o, e to si  powiedzie. 

Wzgl dna wi kszo , bo 37 procent Niemców, wara a a z kolei przekonanie, i  

Polska pozostanie krajem socjalistycznym, rz dzonym przez parti  komunistyczn 4.  

 

  Diagram 1 

                                                
4 Por. Instytut Demoskopii w Allensbach: Der Reformprozeß in Polen und Ungarn. 
Entwicklungsperspektiven und die Einstellung zu wirtschaftlicher Hilfe (Proces 
reform w Polsce i na W grzech. Perspektywy rozwoju i stanowisko wobec pomocy 
gospodarczej), Archiwum ID, nr 3758, 1989. 
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Z kolei po polskiej stronie zjednoczenie Niemiec wywo ywa o wiele obaw i 

niepokojów. Sonda  warszawskiego Centrum Badania Opinii Spo ecznej (CBOS) z 

marca 1990 roku wykaza , e 69 procent Polaków czu o si  osobi cie zagro onych 

przez Niemcy. 85 procent Polaków by o zdania, e zjednoczenie Niemiec spowoduje 

wzrost zagro enia Polski, a 76 procent wyrazi o pogl d, e dwa osobne pa stwa 

niemieckie by yby wi ksz  gwarancj  dla bezpiecze stwa Polski5.  

 

Sonda  przeprowadzony w Polsce krótko po zjednoczeniu Niemiec wykaza , e 

prawie dwie trzecie Polaków ledzi o proces zjednoczeniowy z trosk  i niepokojem. 

Mniej ni  jedna pi ta obywateli polskich mia a nadziej , e zjednoczenie Niemiec 

doprowadzi do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Po owa ludno ci polskiej 

uwa a a ponadto pozycj  Polski w Europie za os abion . W obliczu tych obaw 92 

procent Polaków uwa a o podpisanie traktatu granicznego z Niemcami za 

niezb dne6.  

 

Jednak ju  w przeci gu kolejnych lat wzros o zaufanie i sympatia po obu stronach 

granicy. Niektórzy komentatorzy okre lali nawet stosunki polsko-niemieckie 

mianem „z otych lat 90.”7. Przede wszystkim w Polsce, gdzie obawy w zwi zku ze 

zjednoczeniem Niemiec by y szczególnie du e, zmniejszy a si  nieufno  wobec 

Niemiec. W roku 1989 roku ju  trzy czwarte Polaków uwa a y zjednoczenie za 

pozytywne wydarzenie, a tylko 9 procent by o przeciwnego zdania. Tak e trzy 

czwarte ludno ci polskiej uwa a o stosunki polsko-niemieckie za bardzo dobre lub 

dobre8. 

 

                                                
5 Por. Polacy wobec kwestii niemieckiej. Komunikat z bada  CBOS, BS/79/32/90, 
Warszawa 1990, cyt. za: Instytut Spraw Publicznych, Agnieszka ada: Dwadzie cia 
lat min o. Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w 
dwudziest  rocznic  zjednoczenia, Warszawa 2010, s. 3. 
6 Por. tam e, s. 3. 
7 Dieter Bingen, Krzysztof Ruchniewicz: Deutschland und Polen, w: Dieter Bingen, 
Krzysztof Ruchniewicz (red.): Länderbericht Polen (Raport o Polsce), Bonn 2009, s. 
649–673, tu: s. 654. 
8 Por. Instytut Demoskopii w Allensbach: Einstellungen zu Europa. Eine 
Repräsentativbefragung der Bevölkerung ab 18 Jahre in Polen (Stosunek do Europy. 
Reprezentatywny sonda  przeprowadzony w Polsce w ród ludno ci od 18. roku 
ycia), Archiwum ID, nr 5663/V, 1996 (tabela 12 i 23). 
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Niemcy: kraj niebezpieczny?
Pytanie:„Jak Pan(i) sądzi, czy Niemcy stanowią dziś zagrożenie dla naszego kraju, 

czy takie zagrożenie nie istnieje?”
Jeżeli ,Niemcy stanowią zagrożenie’: „Jakie zagrożenie ma Pan(i) na myśli?”

Źródło: sondaż IMAS 5670, październik 1997
Próba reprezentatywna: Polska, ludność powyżej 18. roku życia

 

Niemcy 
stanowią 
zagrożenie

Jakie zagrożenie ma Pan(i) na myśli?

– wybór –

zagrożenie gospodarcze

wykup ziemi

roszczenia terytorialne

zagrożenie militarne

przejęcie przedsiębiorstw

zagrożenie polityczne

Nie widzę 
żadnego zagrożenia

20%

62

17

Nie mam 
zdania

32

22

16

10

10

7

%

Polacy zacz li coraz rzadziej postrzega  Niemców jako kraj stanowi cy dla Polski 

zagro enie. W 1997 roku zaledwie co pi ty Polak s dzi , e Niemcy s  krajem 

niebezpiecznym, 62 procent by o odmiennego zdania. Najwi ksze zagro enie ze 

strony Niemiec by o w oczach Polaków natury ekonomicznej: 32 procent tych 

Polaków, którzy obawiali si , e Niemcy mog yby zagra a  Polsce, najwi ksze 

niebezpiecze stwo widzieli w sferze gospodarczej. Obaw  przed wykupem ziemi 

przez Niemców podziela o 22 procent tych, którzy czuli si  przez Niemcy zagro eni, 

a jedynie co dziesi ty z tej grupy obawia  si  zagro enia militarnego9.  

 

  Diagram 2 

                                                
9 Por. IMAS International: Das Image von Deutschland in Polen. Ergebnisse einer 
repräsentativen Bevölkerungsstudie (Wizerunek Niemiec w Polsce. Wyniki 
reprezentatywnego sonda u w ród ludno ci), pa dziernik 1997. 
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Ocena stosunków polsko-niemieckich

Stosunki polsko-niemieckie są oceniane jako:

(bardzo) dobre

nie takie dobre/niedobre

nie mam zdania

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 5123 (luty/marzec 1996) i 6045 (czerwiec 1997)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. lub 18. roku życia

 

Polska
1996

Niemcy
1997

76

18

6

%

38

36

26

%

Sceptycyzm Niemców wobec Polaków s ab  w znacznie wolniejszym tempie. 

Wzajemne stosunki obu krajów by y w zwi zku z tym po stronie niemieckiej 

oceniane mniej euforycznie ni  po stronie polskiej. W 1997 roku 38 procent 

Niemców uwa a o relacje z Polsk  za dobre, 36 procent za mniej dobre, a jedna 

czwarta nie by a w stanie tego oceni . Tylko co czwarty Niemiec oczekiwa , e 

relacje z Polsk  rozwin  si  w przysz o ci równie dobrze, jak na przyk ad relacje z 

Francj . Dla wi kszo ci respondentów, bo dla 61 procent, by o to w roku 1997 

nieprawdopodobne10. 

  Diagram 3 

                                                
10 Por. Instytut Demoskopii w Allensbach: Das Polenbild der Deutschen. Ergebnisse 
einer Repräsentativbefragung (Wizerunek Polaków w oczach Niemców. Wyniki 
reprezentatywnego sonda u w ród ludno ci), Archiwum ID, nr 5813, 1997. 
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Obciążenie historią
Pytanie: „W jakim stopniu wydarzenia II wojny światowej obciążają dziś stosunek Polaków 

do Niemców?”

Źródło: sondaż tygodnika „DER SPIEGEL”, w: DER SPIEGEL, 36/1991
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność powyżej 18. roku życia

 

„Obciążenie to (jest)...”

„bardzo silne”

„silne”

„niewielkie” 

„już nie istnieje”

20

42

32

6

14

43

36

5

11

37

47

3

%

Polacy Niemcy 
z Zachodu

Niemcy
ze Wschodu

Szczególny wp yw na nastawienie Niemców i Polaków wobec kraju s siada mia a 

jednak nadal historia, przede wszystkim wydarzenia II wojny wiatowej. W sonda u 

tygodnika DER SPIEGEL z 1991 roku 62 procent Polaków ocenia o wydarzenia II 

wojny wiatowej jako obci aj ce lub raczej obci aj ce dla relacji polsko-

niemieckich. Tak e w Niemczech wi kszo  respondentów przekonana by a o 

ci arze historii: 57 procent Niemców z Zachodu i 48 procent Niemców ze Wschodu 

wyrazi o przekonanie, e II wojna wiatowa obci a relacje Niemców z Polsk 11.  

 

  Diagram 4 

                                                
11 Por. Sonda  DER SPEGEL (1991), s. 48. 
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Wpływ II wojny światowej na stosunki 
polsko-niemieckie z punktu widzenia Polaków

Źródło: Instytut Spraw Publicznych 2005, 2008, 2009
Próba reprezentatywna: Polska, ludność od 15. roku życia 

 

Ocena wpływu II wojny światowej na obecne stosunki polsko-niemieckie:

ciągle jeszcze ma silny wpływ

wpływa w małym stopniu

nie wpływa
trudno powiedzieć

34

51

11
4

43

39

12
6

39

40

12

9

%

2005 2008 2009

Zw aszcza w Polsce wiele osób do dzi  uwa a, e wp yw II wojny wiatowej na 

stosunki polsko-niemieckie jest stosunkowo du y. W sonda u przeprowadzonym 

przez Instytut Spraw Publicznych i Fundacj  Konrada Adenauera z 2009 roku 39 

procent Polaków uzna o, e wp yw II wojny wiatowej na stosunki polsko-

niemieckie nadal jest silny; b d  co b d  40 procent stwierdzi o, e wp yw ten jest 

niewielki, a 12 procent e on ju  nie istnieje12.  

 

  Diagram 5 

                                                
12 Por. Instytut Spraw Publicznych: 70 lat po II wojnie wiatowej. Jak Polacy 
oceniaj  stosunki polsko-niemieckie, Warszawa 2009, s. 2 i nast. 



- 10 -  

Jednak mimo wra enia, e II wojna wiatowa jeszcze 70 lat po jej zako czeniu 

obci a relacje mi dzy Polsk  a Niemcami, to w a nie w Polsce zmniejsza si  liczba 

osób, którym trudno by oby sobie wyobrazi  pojednanie z Niemcami. W latach od 

1990 do 1999 zmniejszy a si  o po ow  liczba Polaków (z po owy do jednej czwartej 

ludno ci), którzy uwa ali pojednanie z Niemcami za niemo liwe. W 2001 roku ju  

70 procent Polaków by o przekonanych, e istnieje szansa na pojednanie z krajem za 

Odr  i Nys , a zaledwie 17 procent nadal by o sceptyczne13.  

 

W zwi zku z tym wi kszo  Polaków jest obecnie przekonana o tym, e w relacjach 

polsko-niemieckich nale y skoncentrowa  si  na kwestiach dotycz cych 

tera niejszo ci i przysz o ci, a nie na problematyce przesz o ci. Prawie trzy czwarte 

Polaków (73 procent) yczy sobie skierowania uwagi na przysz o  zamiast na 

przesz o , a zaledwie co pi ty Polak uwa a skupienie si  na wydarzeniach 

historycznych za wa niejsze14.  

 

W Niemczech perspektyw  pojednania z Polsk  oceniano ju  du o wcze niej 

bardziej pozytywnie. Podpisanie uk adu PRL–RFN w 1970 roku wzbudza o w 

Republice Federalnej nadziej  na w miar  szybkie pojednanie z Polsk . Dwa lata po 

podpisaniu uk adu PRL–RFN (w roku ratyfikacji tego uk adu przez niemiecki 

parlament) 44 procent Niemców mia o nadziej  na porozumienie i pojednanie z 

Polsk  wed ug wzoru niemiecko-francuskiego. Zw aszcza w grupach wiekowych do 

44. roku ycia rozpowszechniona by a nadzieja, e dojdzie do pojednania z Polsk 15.  

 

   

                                                
13 Por. Edmund Dmitrów: Rola mitów i stereotypów we wzajemnym postrzeganiu, 
w: Anna Wolff-Pow ska (red.): Polacy–Niemcy. S siedztwo z dystansu. Pozna  
2004, s. 493–528. 
14 Por. Instytut Spraw Publicznych, Agnieszka ada: Patrzymy w przysz o . Polacy 
o polsko-niemieckiej wspó pracy i o znaczeniu historii we wzajemnych stosunkach, 
Warszawa 2011, s. 8 i nast. 
15 Por. Instytut Demoskopii w Allensbach: Wie stehen die Bundesbürger zu Polen? 
Bericht über Ergebnisse einer Repräsentativumfrage für das ZDF (Stosunek 
obywateli Republiki Federalnej Niemiec do Polski. Raport o wynikach 
reprezentatywnego sonda u w ród ludno ci dla programu telewizyjnego ZDF, 
Archiwum ID, nr 1911, 1972. 
 



- 11 -  

© IfD-Allensbach

Układ PRL-RFN
Pytanie:

ludność od 16. roku życia

16 do 29 lat

30 do 44 lata

45 do 59 lat

60 lat i starsi

„Jeszcze jedno pytanie dotyczące układu PRL-RFN, czyli układu miedzy RFN a Polską: 
czy sądzi Pan(i), że zawarcie układu miedzy nami a Polską doprowadzi, na płaszczyźnie 
międzyludzkiej, do porozumienia i pojednania między nami, tak jak na przykład między 
nami a Francuzami, czy też nie?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaż 2084 (sierpień 1972)
Próba reprezentatywna: Niemcy Zachodnie, ludność od 16. roku życia

 

Porozumienie 
i pojednanie nastąpią

Nie sądzę Trudno powiedzieć, 
brak odpowiedzi

44

48

50

42

35

36

31

32

41

42

20

21

18

17

23

%

  Diagram 6 
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Pojednanie z Polską

Źródło: Instytut Spraw Publicznych 2000 i 2006
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 18. roku życia

 

Pojednanie między 
Polakami a Niemcami –

Ocena możliwości pojednania między Polakami a Niemcami z punktu widzenia 
ludności niemieckiej: 

jest możliwe

jest niemożliwe

trudno powiedzieć

58

6

36

58

19

23

%

2000 2006

W ci gu nast pnych 30 lat od podpisania uk adu z 1970 roku wzros a wprawdzie 

liczba Niemców, uwa aj cych pojednanie z Polsk  za mo liwe, tymczasem jednak to 

wi cej Polaków ni  Niemców jest przekonanych o mo liwo ci realizacji pojednania 

mi dzy oboma narodami. Zarówno w 2000 roku, jak i sze  lat pó niej 58 procent 

Niemców uwa a o pojednanie mi dzy Niemcami i Polakami za mo liwe. W 2006 

roku 19 procent wyra a o co do tego sceptycyzm, a prawie jedna czwarta Niemców 

nie by a w stanie tego oceni 16. Interesuj ce, e w okresie mi dzy 2000 i 2006 

rokiem zmniejszy  si  udzia  niezdecydowanych Niemców, jednak wy cznie na 

korzy  tych, którzy uwa ali pojednanie polsko-niemieckie za prawie niemo liwe: 

 

  Diagram 7 

                                                
16 Por. Mateusz Fa kowski, Agnieszka Popko: Polacy w oczach Niemców 2000–
2006, w: Mateusz Fa kowski, Agnieszka Popko (red.): Polska–Niemcy. Wzajemne 
postrzeganie Polaków i Niemców w obliczu wspólnej obecno ci w Unii 
Europejskiej, Warszawa 2006, s. 17–70, tu s. 58 i nast. 
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Pytanie dotyczące uznania granicy 
na Odrze i Nysie
Pytanie: „Sądzi Pan(i), że powinniśmy pogodzić się z granicą polsko-niemiecką na Odrze i Nysie, 

czy też nie?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 1002, 1035, 1063, 1093, 2032, 2052, 2061, 2082, 5055, 
5074, 7012

Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia
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Szczególnym obci eniem dla relacji polsko-niemieckiej okaza y si  przede 

wszystkim problemy zwi zane z uznaniem granicy polsko-niemieckiej i z 

problematyk  dotycz c  zagadnie  wyp dze . Uznanie granicy na Odrze i Nysie 

jako ostatecznej i nieodwracalnej granicy mi dzy Polsk  a Niemcami d ugo 

stanowi o punkt sporny nie tylko w dyskusjach politycznych, lecz jeszcze wiele lat 

po zako czeniu II wojny wiatowej by o równie  tematem spornym w 

spo ecze stwie niemieckim. Wi kszo  Niemców dopiero po uznaniu 

nieodwracalno ci granicy na Odrze i Nysie jako zachodniej granicy Polski w 

uk adzie z 1970 roku opowiedzia a si  za pogodzeniem si  z t  granic . W kolejnych 

dekadach, ostatecznie jednak dopiero po zjednoczeniu Niemiec – kiedy to polsko-

niemiecki traktat graniczny potwierdzi  zgodnie z prawem mi dzynarodowym 

uznanie granicy polsko-niemieckiej – przebieg granicy polsko-niemieckiej 

kwestionowa a coraz mniejsza grupa spo ecze stwa niemieckiego. W 2001 roku 

jedynie 7 procent spo ecze stwa niemieckiego opowiada o si  za tym, aby Niemcy 

nie pogodzi y si  z granic  na Odrze i Nysie. Trzy czwarte Niemców z Zachodu i 86 

procent Niemców ze Wschodu uwa a o uznanie granicy na Odrze i Nysie za 

oczywiste.  

  Diagram 8 
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Sceptycyzm Polaków wobec trwa o ci uznania przez Niemcy granicy polsko-

niemieckiej by  o wiele wi kszy. Nawet po podpisaniu polsko-niemieckiego traktatu 

granicznego nieznaczna wi kszo , bo 51 procent Polaków, uwa a a granic  na 

Odrze i Nysie za niepewn 17. Zwi zane to by o zapewne z ogólnym sceptycyzmem i 

l kami dotycz cymi procesu niemieckiego zjednoczenia, ale tak e z ukrytymi 

obawami wielu Polaków przed ewentualnymi roszczeniami terytorialnymi Niemców 

wobec ich by ych ziem wschodnich.  

 

Odzwierciedlaj  to badania na temat wyp dze , przeprowadzone w 2003 i 2006 roku 

przez Instytut Demoskopii w Allensbach w Niemczech, Polsce i Czechach18. Badania 

dotycz ce tego zarówno kontrowersyjnego, jak i trudnego tematu w relacjach 

polsko-niemieckich udowadniaj , e po obu stronach jest on inaczej postrzegany i 

oceniany, co wydaje si  by  wystarczaj cym powodem, utrudniaj cym porozumienie 

w tej kwestii. Po stronie polskiej badania wykaza y g bok  nieufno  wobec 

Niemiec: co drugi Polak jeszcze w 2006 roku uwa a  za prawdopodobne, e rz d 

niemiecki za da kiedy  od Polski zwrotu by ych niemieckich ziem wschodnich.  

 

                                                
17 Por. Sonda  tygodnika DER SPIEGEL (1991), s. 49. 
18 Por. Instytut Demoskopii w Allensbach: Flucht und Vertreibung. Ergebnisse einer 
Repräsentativumfrage für das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
(Ucieczka i wyp dzenie. Wyniki reprezentatywnego sonda u w ród ludno ci na 
zlecenie Fundacji Dom Historii Niemiec), Archiwum ID, nr 7180 i 6472, 2003 i 
2006.  
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Obawa przed roszczeniami dot. zwrotu mienia 
ze strony niemieckiego rządu
Pytanie:„Czy jest prawdopodobne, że niemiecki rząd zażąda kiedyś od Polski zwrotu byłych 

niemieckich ziem wschodnich oraz byłego mienia niemieckiego? Czy sądzi Pan(i), że jest to...”

Źródło: sondaże IMAS 5983 i 5080
Próba reprezentatywna: Polska, ludność od 16. roku życia

Polska

2004          2006

23
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„raczej nieprawdopodobne”

„w ogóle nieprawdopodobne”

nie mam zdania, brak odpowiedzi

61 49

  Diagram 9 
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Centrum przeciw Wypędzeniom
Pytanie:„Czy uważa Pan(i) utworzenie Centrum przeciw Wypędzeniom za zasadniczo dobry pomysł, 

czy jest to pomysł niedobry?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytutu Demoskopii w Allensbach, sondaż 7097, oraz sondaż IMAS 5080
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia
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Przede wszystkim jednak kontrowersyjne dyskusje wokó  ewentualnego powstania 

Centrum przeciw Wyp dzeniom doprowadzi y do znacznych napi  w relacjach 

polsko-niemieckich. W Polsce ros a obawa, e Niemcy przestan  postrzega  si  jako 

naród oprawców, a zaczn  pojmowa  si  g ównie jako naród ofiar. Z kolei Niemcy 

odnosili wra enie, e Polska nie chce zaj  si  tym tematem i odmawia Niemcom 

prawa do pami ci o swoich ofiarach19. Przy tym polskie i niemieckie oceny 

utworzenia Centrum przeciw Wyp dzeniom specjalnie si  nie ró ni y: 32 procent 

polskiego i 46 procent niemieckiego spo ecze stwa w 2006 roku uwa a o utworzenie 

takiego centrum za dobry pomys ; co trzeci Polak i co pi ty Niemiec by  odmiennego 

zdania. S  to naturalnie ró nice, ale nie tak istotne, jak tego oczekiwano po 

burzliwych dyskusjach prowadzonych na arenie publicznej.  

  Diagram 10 

 

 

                                                
19 Por. Dieter Bingen: Die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945 (Stusunki 
polsko-niemieckie po 1945 roku), w: Aus Politik und Zeitgeschichte (Z polityki i 
historii najnowszej) (5–6/2005), s. 9–17, tu s. 16. 
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Polityczne spory wokó  powstania Centrum przeciw Wyp dzeniom stanowi  jednak 

jedynie pars pro toto dla szeregu nieporozumie  mi dzy oboma krajami, które 

obci a y relacje polsko-niemieckie przez ostatnie dziesi  lat. I to w okresie, kiedy 

przyst pienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku oznacza o cezur  w 

stosunkach mi dzy Polsk  a Niemcami, wzbudzaj c nadziej  na ich pozytywny 

rozwój. 

 

Jednak e opinie spo ecze stwa polskiego i niemieckiego w kwestii przyj cia Polski 

do Unii Europejskiej by y zupe nie odmienne: podczas gdy wi kszo  Polaków 

yczy a sobie cz onkostwa w UE, wielu Niemców odnosi o si  raczej sceptycznie do 

rozszerzenia UE na wschód. Ju  w 1997 roku prawie trzy czwarte Polaków (73 

procent) wypowiedzia o si  za cz onkostwem Polski w Unii Europejskiej, a zaledwie 

8 procent g osowa o przeciwko temu. W Polsce odnotowywano bardzo skrupulatnie, 

e rz d niemiecki by  jednym z najwi kszych ambasadorów w czenia Polski do 

struktur europejskich. Prawie co drugi Polak (48 procent) postrzega  Niemcy jako 

kraj, który najbardziej anga owa  si  na rzecz przyst pienia Polski do Unii 

Europejskiej. Spo ród wszystkich krajów unijnych polskie spo ecze stwo tylko 

Niemcy traktowa o jako najpowa niejszego adwokata ich europejskich interesów. 

Francj  w roli sprzymierze ca widzia o tylko 15 procent Polaków, natomiast Wielk  

Brytani  zaledwie 2 procent spo ecze stwa20.  

 

Z kolei ludno  niemiecka odnosi a si  do planów rozszerzenia UE na wschód ze 

znacznym sceptycyzmem. Dwa lata przed przyj ciem dziesi ciu nowych cz onków 

do Unii Europejskiej za rozszerzeniem opowiedzia o si  jedynie 36 procent 

Niemców, 33 procent by o odmiennego zdania21. Co ciekawe, mo na by o 

zaobserwowa , e obawy w ród spo ecze stwa niemieckiego ros y im bardziej 

zbli a  si  termin rozszerzenia Unii. W ostatnich dwóch latach przed rozszerzeniem 

na wschód udzia  tych osób, które z obaw  oczekiwa y rozszerzenia Unii wzrós  z 52 

                                                
20 Por. IMAS International: Das Image von Deutschland in Polen (Wizerunek 
Niemiec w Polsce), 1997. 
21 Por. Instytut Demoskopii w Allensbach: Europäische Integration und 
Europapolitik. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung (Integracja europejska i 
polityka europejska. Wyniki reprezentatywnego sonda u w ród ludno ci), Archiwum 
ID, nr 6346, 2002. 
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Obawy z powodu rozszerzenia UE na wschód

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 5166, 7045, 7055
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia (2001/2002 od 18. roku życia)
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do 58 procent. Z kolei liczba tych osób, które rozszerzenia oczekiwa y z nadziej , 

spad a z 22 procent do 1722.  

 

  Diagram 11 

                                                
22 Por. Renate Köcher: Beklommenheit vor dem historischen Schritt. Die 
Bevölkerung sieht überwiegend Risiken der Osterweiterung (Obawy przed 
historycznym krokiem. Spo ecze stwo widzi g ównie ryzyko zwi zane z 
rozszerzeniem Unii Europeskiej na wschód), w: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 
kwietnia 2004, s. 5. 
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Spadek akceptacji
Pytanie:

– wybór –

„Na tej liście widnieje kilka państw, które jeszcze nie są członkami Unii Europejskiej. Jak Pan(i) 
sądzi, które z tych państw powinno należeć do Unii Europejskiej?” (wg listy)

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach ecznej sondaże 7021, 7055
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia
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Na ten wynik z pewno ci  wp yw mia y utrudnienia zwi zane z os abieniem 

gospodarczym Niemiec w momencie rozszerzenia Unii. Pod wp ywem 

pesymistycznych oczekiwa  koniunkturalnych mala a te  aprobata ze strony 

Niemców wobec przyj cia nowych pa stw jako cz onków UE. Mi dzy 2002 i 2004 

rokiem w spo ecze stwie niemieckim spad a te  akceptacja wobec przyj cia Polski 

do Unii Europejskiej z 35 procent do 23. Ale równie  poparcie dla cz onkowstwa 

innych krajów, takich jak W gry czy Czechy, spad o w tym samym stopniu:  

 

  Diagram 12 
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Oczekiwane skutki rozszerzenia UE na wschód

sierpień
2003

kwiecień
2004

sierpień
2003

kwiecień
2004

sierpień
2003

kwiecień
2004

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 7045, 7055
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia
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Niska akceptacja niemieckiego spo ecze stwa wobec rozszerzenia UE na wschód 

wyra a a si  te  w rosn cych obawach, e wskutek rozszerzenia wzro nie wska nik 

przest pczo ci i bezrobocie. Na krótko przed przyst pieniem dziesi ciu nowych 

pa stw do Unii Europejskiej w maju 2004 roku 71 procent Niemców obawia o si  

wzrostu przest pczo ci, a 64 procent liczy o si  ze wzrostem bezrobocia. Nadziej , 

e rozszerzenia UE na wschód poci gnie za sob  pozytywne skutki dla gospodarki, 

podziela a z kolei ma a grupa Niemców – jedynie 15 procent.  

 

  Diagram 13 



- 21 -  

Mimo odmiennych pogl dów na temat przyj cia Polski do Unii Europejskiej 

obywatele obu krajów zgadzali si  co do tego, e cz onkostwo Polski w UE wp ynie 

pozytywnie na relacje polsko-niemieckie. Krótko po rozszerzeniu Unii na wschód w 

maju 2004 roku 40 procent Niemców i 38 procent Polaków s dzi o, e cz onkostwo 

Polski w UE poprawi relacje polsko-niemieckie. Tylko co pi ty Niemiec i 13 procent 

Polaków zak ada o pogorszenie wzajemnych stosunków23. 

 

Jednak e rozmaite kontrowersje – dotycz ce mi dzy innymi zasad traktatu 

lizbo skiego – doprowadzi y do tego, e stosunki polsko-niemieckie w latach po 

wst pieniu Polski do UE tak naprawd  nie uleg y poprawie. Równie  ocena 

respondentów w Polsce i w Niemczech wobec polityki europejskiej w danym kraju 

ujawni a istniej ce nadal wyra ne ró nice. W 2008 roku 42 procent Niemców 

s dzi o, e Polska hamuje integracj  europejsk , 47 procent by o zdania, e Polska 

próbuje przeforsowa  w asne interesy na koszt innych krajów, a 45 procent, e 

Polska zaostrza konflikty i napi cia w Europie. Natomiast polityka europejska 

Niemiec znalaz a w ród ludno ci polskiej wyra nie wi cej poparcia: 61 procent 

Polaków podziela o pogl d, e Niemcy czynnie anga uj  si  w pog bianie 

europejskiej integracji, a 60 procent, e Niemcy przyczyniaj  si  do lepszej 

wspó pracy krajów cz onkowskich UE24. 

 

 

                                                
23 Por. Geht doch nach drüben. Repräsentative Umfrage (Jed cie do Polski. 
Reprezentatywny sonda ), w: GEO Special Polen, nr 64 (2004), s. 94–97, tu s. 97. 
24 Por. Agnieszka ada: Polen und Deutsche – fünf Jahre gemeinsam in der 
Europäischen Union. Die polnisch-deutschen Beziehungen und die Europapolitik 
beider Länder aus polnischer und aus deutscher Sicht (Polska i Niemcy – pi  lat 
wspólnie w Unii Europejskiej. Stosunki polsko-niemieckie a polityka europejska obu 
krajow z polskiego i niemieckiego punktu widzenia), w: Polen-Analysen nr 52/09, 
2009, s. 9. 
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Ocena niemieckiej i polskiej polityki europejskiej 
przez Polaków/Niemców

Niemcy są/Polska jest krajem, 
który –

angażuje się na rzecz pogłębienia 
integracji europejskiej

dąży do realizacji własnych interesów 
kosztem innych państw

raczej przyczynia się do zaostrzenia 
sporów i napięć w Europie

hamuje integrację europejską

raczej przyczynia się do polepszenia 
współpracy między krajami europejskimi

dąży do realizacji własnych interesów, 
ale respektuje przy tym jednocześnie 
interesy innych państw

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2008 r.
Próba reprezentatywna: Polska i Niemcy, ludność powyżej 18. roku życia
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  Diagram 14 
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Ocena stosunków polsko-niemieckich 
przez Polaków i Niemców

Polacy bardzo 
dobre

raczej dobre raczej 
złe

bardzo 
złe

trudno 
powiedzieć
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Źródło: badania Instytutu Spraw Publicznych 2000, 2005, 2006, 2008 i 2010
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Pomimo tak odmiennej percepcji i oceny politycznej roli Polski i Niemiec w ci gu 

ostatnich 10 lat, tak w Polsce jak i w Niemczech wi kszo  ludno ci niezmiennie 

pozytywnie oceni a stosunki polsko-niemieckie. Przede wszystkim po stronie 

polskiej ju  od do  dawna relacje z Niemcami okre la o jak dobre lub bardzo dobre 

dwie trzecie do trzech czwartych ludno ci. W Niemczech te relacje ocenianie s  

wprawdzie nieco bardziej pow ci gliwie, ale wi kszo  spo ecze stwa stale 

okre la a stosunki polsko-niemieckie jako (bardzo) dobre25.  

  Diagram 15 

                                                
25 Por. Agnieszka ada: Polska i Polacy oraz polityka europejska w oczach 
Niemców. Porównanie z opiniami Polaków, w: Lena Kolarska-Bobi ska, Agnieszka 

ada (red.): Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2009, s. 188–217, tu s. 200. 
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b) Wizerunek Polski w oczach Niemców i wizerunek Niemców w oczach Polaków 

 

Podobnie jak stosunki polsko-niemieckie, tak i wzajemna przesz o  jest 

ukszta towana przez nast puj ce czynniki: zbrodnie II wojny wiatowej, pó niejsza 

ucieczka i wyp dzenie, a tak e podzia  na dwa, w kontek cie polityki wiatowej, 

przeciwstawne bloki pa stwowe podczas zimnej wojny. We wzajemnym 

postrzeganiu du  rol  odgrywa y tak e stereotypy, które mog  si  zazwyczaj bardzo 

d ugo utrzymywa  i decyduj co wp ywa  na wzajemn  ocen .  

 

Rozwa aj c wyniki sonda y z ostatnich 20 lat na ten temat mo na stwierdzi , e 

opinie Polaków o Niemcach s  bardziej przekonuj ce i pozytywniejsze: „Polacy 

znaj  swojego s siada du o lepiej i maj  jasno sformu owane wyobra enia o nim, co 

przek ada si  na przewa nie pozytywny stereotyp. Wizerunek Polski w oczach 

Niemców jest rozmyty, co zmierza do stworzenia przewa nie negatywnego 

stereotypu” 26. 

 

Podczas sonda u przeprowadzonego w 2006 roku w ród ludno ci polskiej i 

niemieckiej, u Niemców przewa a y jednoznacznie negatywne asocjacje zwi zane z 

Polsk : 41 procent Niemców kojarzy o Polsk  przede wszystkim z czym  

negatywnym; 30 procent wyra a o si  pozytywnie o Polsce, a 18 procent nie mia o 

zupe nie adnych skojarze  z Polsk . Najcz stsze, spontanicznie wymieniane 

skojarzenie dotycz ce Polski to przest pczo ; inne negatywne stereotypy to 

ubóstwo, zacofanie, bezrobocie, a tak e konotacja z tani  si  robocz 27. 

 

Porównania ze znacznie starszymi badaniami Instytutu Demoskopii w Allensbach z 

lat od 1959 do 1972 wykazuj , e liczba negatywnych asocjacji dotycz cych 

Polaków w ostatnich dekadach raczej wzros a ni  zmala a. Na przyk ad w sierpniu 

1972 roku 18 procent Niemców wyra a o si  spontanicznie pozytywnie o Polakach, 

19 procent zasadniczo negatywnie, a 30 procent ambiwalentnie lub neutralnie28. 

 

                                                
26 Dmitrów, Rola mitów i stereotypów (2005), s. 448. 
27 Por. Fa kowski/Popko, Polacy w oczach Niemców 2000–2006 (2006), s. 23 i nast. 
28 Por. Allensbacher Jahrbuch der öffentlichen Meinung. 1968-1973 (Rocznik opinii 
publicznej Allensbach. 1968–1973), Allensbach i Bonn 1974, s. 58. 
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Lecz mimo tego, w a nie na przestrzeni ostatnich lat ocena Polaków przez Niemców 

znów si  polepszy a. Mi dzy 2000 a 2006 rokiem liczba pozytywnych odpowiedzi 

na pytanie o typowe polskie cechy cz ciowo wyra nie wzros a. W roku 2000 

zaledwie 30 procent Niemców uwa a o Polaków za pracowitych, w 2006 roku by o 

to ju  38 procent. Zdanie, e Polacy s  tolerancyjni, w 2006 roku podziela o 31 

procent Niemców – dla porównania: w 2000 roku by o ich 27 procent. Z dyscyplin  

Polacy kojarzyli si  30 procentom, a ju  nie tylko 23 procentom Niemców. Z kolei 

asocjacji negatywnych znacznie ubywa o: jako zacofanych ocenia o Polaków ju  

tylko 32 Niemców (w roku 2000 by o to 44 procent). Nieuczciwo  za typowo 

polsk  cech  uznawa o w 2006 roku jedynie 30 procent, podczas gdy sze  lat 

wcze niej 37 procent29.  

                                                
29 Por. Fa kowski/Popko, Polacy w oczach Niemców 2000–2006 (2006), s. 28 i nast. 
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Typowy Polak – asocjacje pozytywne

religijny

pracowity

przedsiębiorczy

tolerancyjny

zdyscyplinowany

odpowiedzialny

dobrze zorganizowany

nowoczesny

wykształcony

uczciwy

Źródło: dane Instytutu Spraw Publicznych 
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38

33

31
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26
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-
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%

2000Z poniższymi wypowiedziami 
o Polakach zgadza się: 

2006
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Typowy Polak – asocjacje negatywne

zacofany

nieuczciwy

bierny

źle zorganizowany

arogancki

nietolerancyjny

niewykształcony

nieodpowiedzialny

leniwy

niewierzący

 Źródło: dane Instytutu Spraw Publicznych 
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30
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20
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6
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37
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-
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22

21
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o Polakach zgadza się:  

2006
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Równie  w wyobra eniach Niemców na temat Polski jako kraju, przeanalizowanych 

na podstawie dwóch sonda y warszawskiego Instytutu Spraw Publicznych z lat 2000 

i 2006, zaznaczy o si  kilka pozytywnych zmian: w 2006 roku Polska kojarzy a si  

znacznie cz ciej z procesem wzrostu gospodarczego i funkcjonuj c  gospodark  

rynkow , ani eli sze  lat wcze niej. W tym okresie wzros a liczba Niemców, którzy 

identyfikowali Polsk  z szybkim wzrostem gospodarczym z 20 na 36 procent. De 

facto 21 procent – zamiast wcze niejszych 15 procent – by o zdania, e polska 

gospodarka rynkowa funkcjonuje. Jednak mimo tendencji spadkowej równie  w 

2006 roku Polsk  postrzegano jako kraj, w którym Ko ció  katolicki odgrywa 

wyj tkowo du  rol  (59 procent). Co drugi Niemiec uwa a  Polsk  nadal za kraj o 

wysokim poziomie korupcji30.  

 

Badanie wizerunku Polski, przeprowadzone w 2006 roku przez Instytut Demoskopii 

w Allensbach, pokaza o w znacznej mierze (równie) negatywne wyobra enia 

Niemców o Polakach. Równie  w tym przypadku Polsk  postrzegano jako kraj, w 

którym wiara i religia odgrywaj  du  rol . Trzy czwarte Niemców kojarzy o Polsk  

z du ym ubóstwem, 67 procent z wysokim spo yciem alkoholu, 62 procent z wysok  

korupcj . Wbrew temu, co mo na by o przypuszcza  po sonda u Instytutu Spraw 

Publicznych, 60 procent Niemców wyrazi o opini , e polska gospodarka jest w 

z ym stanie. Dodajmy, e 57 procent wskaza o na zachwycaj ce krajobrazy, a co 

drugi respondent na polsk  go cinno .  

                                                
30 Por. tam e, s. 32 i nast.  
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© IfD-AllensbachŹródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaż 7090 (czerwiec 2006)

Wizerunek Polski w Niemczech 2006

Z poniższą wypowiedzią zgadza się:

religia i wiara odgrywają znaczącą rolę

duże ubóstwo

spożywa się dużo alkoholu

wysoki poziom korupcji

gospodarka jest w złym stanie

wysoko rozwinięte poczucie dumy narodowej

ludzie są bardzo gościnni

dobra lokalizacja dla zagranicznych firm 
i przedsiębiorstw

sytuacja polityczna jest niepewna, niestabilna

ludzie są pracowici

ma bogatą, imponującą historię

ludzie są bardzo pewni siebie

policja i rząd ostro interweniują

inflacja, duży wzrost cen

kraj atrakcyjny pod względem turystycznym

ogromne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki

mniejszości, ludzie z innych kręgów kulturowych 
są dyskryminowani

ludzie rozumieją, co to znaczy dobrze żyć

kraj otwarty na świat

głęboko zakorzeniona demokracja

gra ważną rolę w światowej polityce 

brak odpowiedzi

prawa człowieka nie są dostatecznie 
respektowane

piękne, zachwycające krajobrazy
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60

59
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31
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28

24

24
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18

13

9

%

5
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Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia

  Diagram 18 
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Wizerunek Niemiec w oczach Polaków by  w sonda ach ostatnich 20 lat 

zdecydowanie wyra niej ukszta towany, ani eli wizerunek Polski w oczach 

Niemców. Polacy maj  jasny obraz zachodniego s siada. W sonda u z 2005 roku 

dominowa y – tak, jak w poprzednich latach – skojarzenia, cz ce Niemcy z II 

wojn  wiatow , z okupacj  oraz z czasami nazizmu. 36 procent Polaków 

dokonywa o spontanicznie takiej w a nie asocjacji. Drugim wa nym aspektem, 

okre laj cym wizerunek Niemiec w oczach Polaków s  takie skojarzenia jak 

pracowito , porz dek, dyscyplina i czysto  – 32 procent Polaków czy o je 

spontanicznie z Niemcami. Dla prawie co czwartego Polaka (23 procent) w 2005 

roku obraz Niemiec wywo ywa  poza tym asocjacje typu bogactwo, dobrobyt czy 

arogancja31.  

 

Te spontaniczne konotacje pokrywaj  si  w du ej mierze z wizerunkiem, jaki 

proklamuj  Polacy o Niemczech, kiedy maj  oceni  konkretne wypowiedzi na temat 

Niemiec. Obraz Niemiec jest ci le wi zany z dobrobytem, dobr  organizacj  pracy i 

dobrze funkcjonuj cym pa stwem opieku czym. Ró norakie badania ostatnich 

dwóch dekad wskazuj  przy tym, e wizerunek Niemiec w Polsce zmieni  sie w tym 

czasie tylko w niewielkim stopniu. W sonda u przeprowadzonym w 1996 roku przez 

CBOS na zlecenie Instytutu Demoskopii w Allensbach, Niemcy widziane s  przez 

ludno  polsk  przede wszystkim jako technicznie wysoko rozwini ta pot ga 

gospodarcza, w której panuje powszechny dobrobyt. Wi cej ni  dwie trzecie 

Polaków od 18 roku ycia kojarzy o wtedy Niemcy z takimi przymiotami jak pot ga 

gospodarcza (69 procent), technicznie wysoko rozwini te (68 procent), 

powszwechny dobrobyt (66 procent) i pracowito  (66 procent).32 

 

                                                
31 Por. Mateusz Fa kowski: Niemcy w oczach Polaków 2000–2005, w 
Fa kowski/Popko: Polacy i Niemcy (2006), s. 71–112, tu s. 76 i nast. 
32 Sonda  Instytutu Spraw Publicznych z roku 2005 udowadnia, e wizerunek 
Niemiec w oczach Polaków uleg  tylko nieznacznym zmianom. Por. Fa kowski: 
Niemcy w oczach Polaków 2000–2005, w: Fa kowski/Popko: Polacy i Niemcy 
(2006), s. 80 i nast.  
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© IfD-AllensbachŹródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaż 5123 (1996)
Próba reprezentatywna: Polska, ludność od 18. roku życia

Wizerunek Niemiec w Polsce 1996

Z poniższą wypowiedzią zgadza się:

potęga gospodarcza

kraj wysoko rozwinięty technicznie

wielki dobrobyt, bogaty kraj

pracowici ludzie
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  Diagram 19 
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Obraz typowego Niemca zgadza si  w du ym stopniu z wizerunkiem kraju jako 

takiego. W 2005 roku Niemcom przypisywano ze strony polskiej przede wszystkim 

dobr  organizacj , przedsi biorczo , post powo  i pewno  siebie. 82 procent 

Polaków okre la o Niemców jako dobrze zorganizowanych, a po 78 procent jako 

utalentowanych i przedsi biorczych oraz jako post powych. Poza tym Niemcy 

postrzegani byli przez Polaków jako ludzie wykszta ceni (66 procent) i pracowici (61 

procent). Cechami negatywnymi, przypisywanymi Niemcom by o przekonanie o 

sowjej wy szo ci (72 procent) oraz arogancja (53 procent)33 

 

Równie  i w tym przypadku porównania z wcze niejszymi sonda ami wskazuj , e 

te komentarze pozostaj  relatywnie niezmienne. Pomijaj c kilka przesuni , obraz 

typowego Niemca pozosta  przynajmniej w ostatnich 10–15 latach w a ciwie 

relatywnie stabilny.  

 

Dla wzajemnego postrzegania takie uczucia jak dystans lub poczucie wspólnoty czy 

te  wzajemna sympatia albo antypatia s  bardzo istotne. Po stronie polskiej przez 

d ugi czas przewa a o przy tym poczucie dystansu i odmienno ci wobec Niemiec. W 

2000 roku prawie dwie trzecie (64 procent) Polaków by o zdania, e ró ni  si  od 

Niemców. Osiem lat pó niej, w 2008 roku, jeszcze wi kszo  respondentów mia a 

co prawda to poczucie, ich liczba zmniejszy a si  jednak do 48 procent. Liczba 

Polaków, którzy s dzili, e Niemcy s  do nich podobni, wzros a w tym samym 

czasie z 9 do 16 procent34.  

 

                                                
33 Por. tam e s. 84 i nast. 
34 Por. Agnieszka Fronczyk, Agnieszka ada: Niemcy i polityka europejska w 
oczach Polaków, w: Kolarska-Bobi ska/ ada (red.): Polacy i Niemcy (2009), s. 
144–187, tu s. 149. 
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Poczucie dystansu przeważa po polskiej stronie

Podobieństwo Niemców i Polaków w oczach Polaków. Niemcy są:

Źródło: Badania Instytutu Spraw Publicznych z lat 2000, 2005 i 2008 

2008 

2005 

2000 

podobni nie są ani podobni, 
ani inni

inni od Polaków trudno 
powiedzieć

9

9
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7
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  Diagram 20 
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Sympatia Polaków wobec Niemców

Źródło: Badania Instytutu Spraw Publicznych z lat 2000, 2005 i 2008 

2008 

2005 

2000 

sympatia ani sympatia, 
ani antypatia

antypatia trudno 
powiedzieć

38

44

29

24

31

44

31

23

22

7

2

5

%

Poza tym przy okazywaniu sympatii dla zachodniego s siada ocena Polaków wypada 

niejednoznacznie: w d ugofalowym porównaniu mo na w ka dym razie stwierdzi , 

e sympatia Polaków wobec Niemców wzros a, ale generalnie dominuje raczej obraz 

neutralny. W 2008 roku prawie co drugi Polak wyra a  zdanie, e nie odczuwa ani 

sympatii, ani antypatii wobec Niemców. W ród pozosta ych respondentów 

przewa a a liczba tych, którzy wyra ali sympati  dla Niemców (29 procent) w 

stosunku do tych, którzy odczuwali antypati  (22 procent). Porównuj c lata 2000, 

2005 i 2008 mo na zauwa y , e liczba Polaków, którzy okazywali niewiele 

sympatii wobec Niemców troch  si  zmniejszy a, ale w tym samym czasie spad a te  

liczba ocen wskazuj cych na sympati . Je eli w 2005 roku 44 procent Polaków 

oznajmia o, e Niemcy s  sympatyczni, to w 2008 roku by o ich tylko 29 procent. W 

tym samym czasie wzros a przede wszystkim grupa oboj tnych35.  

 

  Diagram 21 

                                                
35 Por. tam e s. 150 i nast. 
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Poczucie odmienności
Pytanie: „Jeżeli zastanowi się Pan(i) nad Polską i Republiką Federalną Niemiec: czy sądzi Pan(i), 

że systemy wartości w obu krajach są ogólnie rzecz biorąc bardzo podobne, dość podobne, 
trochę inne lub bardzo odmienne?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaż 6045 (czerwiec 1997)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia

 

bardzo 
odmienne

bardzo 
podobne

trochę inne

50

9%

30

9
2

dość 
podobnetrudno 

powiedzieć

Podczas d ugofalowej obserwacji procesu wyra aj cego sympati  Polaków wobec 

Niemców (od ch odnego, rzeczowego lub neutralnego do postawy z lat 2000, 2005, 

2008) wida  wyra nie kszta towanie si  rozwoju o znaczeniu pozytywnym. W roku 

1966 swoj  antypati  wobec Niemców artyku owa o jeszcze 67 procent Polaków, a 

jako sympatycznych okre la o ich zaledwie 7 procent36. 

  

Inaczej prezentowa  si  stosunek Niemców do Polaków, który charakteryzowa  si  

raczej dystansem i obco ci . Zaledwie 11 procent Niemców by o w 1997 roku 

przekonanych, e Niemcy i Polska zwi zane s  podobnymi systemami warto ci. Co 

drugi Niemiec by  natomiast przekonany o tym, e systemy warto ci w obu krajach 

bardzo si  od siebie ró ni ; dalsze 30 procent dostrzega o co najmniej ukryte 

ró nice.  

  Diagram 22 

                                                
36 Por. Mateusz Fa kowski: Niemcy w oczach Polaków, w: Xymena Doli ska, 
Mateusz Fa kowski: Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzenia 
Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 62–93, tu s. 81. 
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Sonda  Instytutu Spraw Publicznych z 2008 roku wskazuje, e w oczach Niemców 

zmniejszy  si  dystans do Polaków. Jednak nadal wi kszo , bo 42 procent Niemców 

podkre la a ró nice mi dzy sob  a Polakami; jedynie w odczuciu 17 procent 

Niemców byli oni podobni do Polaków37. 

  

Uczucie blisko ci i dystansu wp ywa naturalnie na stopie  sympatii, jak  jedno 

spo ecze stwo odczuwa wobec drugiego. Podobnie jak u Polaków, równie  u 

Niemców mo na w tej kwestii zaobserwowa  tendencje zmierzaj ce ku neutralno ci, 

a cz ciowo nawet do oboj tno ci. I tak w latach od 2000 do 2008 zredukowa a si  

zarówno liczba Niemców, którzy wyra ali sympati  dla Polaków, jak i liczba tych, 

którzy uwa ali Polaków za niesympatycznych. Wyra nie zwi kszy a si  grupa 

oboj tnych i neutralnych: w 2008 roku 57 procent Niemców uwa a o, e Polacy nie 

s  ani sympatyczni, ani niesympatyczni. Nieca a jedna czwarta mieszka ców 

Republiki Federalnej odczuwa a sympati  do Polaków, a 16 procent raczej 

antypati 38.  

 

                                                
37 Por. . ada: Polska, w: Kolarska-Bobi ska/ ada (red.): Polacy i Niemcy (2009), s. 
195 i nast. 
38 Por. tam e, s. 196 i nast. 
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Mało sympatii – mało antypatii: 
Niemcy o Polakach

Sympatia Niemców wobec Polaków

Źródło: badania Instytutu Spraw Publicznych 2000, 2006 i 2008 
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  Diagram 23 



- 37 -  

Inne sonda e równie  wykazuj , e nastawienie Niemców do Polaków zmienia si  

nieznacznie, a proces ten nast puje bardzo powoli. W sonda u dla tygodnika DER 

SPIEGEL z 1991 roku w skali punktowej od +5 (bardzo sympatyczna) do -5 

(absolutnie niesympatyczna) Polska otrzyma a od Niemców zachodnich przeci tnie  

-0,6, a od Niemców wschodnich -0,1 punkta39. W dwóch sonda ach Instytutu 

Demoskopii w Allensbach w latach 1997 i 2006 wska nik sympatii dla Polaków nie 

wzrós  wprawdzie istotnie, ale przynajmniej troch : w 1997 roku Polska osi gn a 

warto  przeci tn  -0,3 (w Niemczech zachodnich: -0,4, a w Niemczech 

wschodnich: +0,1); w roku 2006 Polska osi gn a warto  przeci tn  dla sympatii     

-0,1 (w Niemczech zachodnich: -0,3, a w Niemczech wschodnich: +0,5)40 

 

Te cz sto tylko stopniowe zmiany we wzajemnym okazywaniu sympatii pokazuj  

wyra nie, jak trudno jest uwolni  si  od ci aru historii oraz jak d ugo i jak trwale w 

ludzkich umys ach utrzymuj  si  stereotypy.  

 

 

                                                
39 Por. sonda  tygodnika DER SPIEGEL (1991), s. 49. 
40 Por. Archiwum ID, nr 6045 i 7097. 
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W DRODZE DO NORMALNO CI: STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE 

 

 

W ostatnich 20 latach stosunki polsko-niemieckie, jak wyja ni  to powy szy 

rozdzia , znacznie si  polepszy y. Mimo wszelkich ró nic pogl dów na szczeblu 

politycznym i mimo ogromnego ci aru historii oba kraje i ich mieszka cy znacznie 

zbli yli si  do siebie w ostatnich latach. Ludno  zarówno w Polsce, jak i w 

Niemczech postrzega kraj s siada jako wa nego partnera. Spo ecze stwo w Polsce 

yczy sobie nawet, by Niemcy by y krajem, z którym Polska powinna naj ci lej 

wspó pracowa . 58 procent Polaków yczy sobie mo liwie bliskiej wspó pracy z 

Niemcami, nast pne s , z wyra nym odst pem, Stany Zjednoczone, z którymi 

mo liwie cis ej wspó pracy yczy sobie 47 procent Polaków. Na nast pnych 

miejscach znajduj  si  Rosja (43 procent), Wielka Brytania (41 procent), a tak e 

Republika Czeska i Francja (ka dy kraj po 32 procent).  

 

Dla spo ecze stwa polskiego istnieje mnóstwo, po cz ci bardzo ro nych powodów, 

dla których yczy ono sobie bliskiego partnerstwa z Niemcami. Na pierwszy plan 

wysuwa si  yczenie, aby w Europie panowa  pokój i bezpiecze stwo, wa n  rol  

pe ni  równie  kwestie ekonomiczne. Szczególnie zrozumia e staj  si  ró norakie 

przes anki Polaków dotycz ce cis ej wspó pracy z Niemcami podczas pog bionych 

wywiadów indywidualnych: 

 

„Niemcy s  naszymi s siadami. Z s siadami trzeba y  w zgodzie. Z tego wzgl du 

potrzebujemy z nimi dobrych kontaktów”.  

(33-letni m czyzna z Warszawy, wykszta cenie wy sze) 

 

„By em zawsze zdania, e powinni my y  w zgodzie i harmonii z ca  Europ . 

Powinni my rozbudowywa  partnerstwa, wzmacnia  handel i organizowa  wi cej 

wspólnych imprez sportowych”. 

 (29-letni m czyzna z Bia egostoku, wykszta cenie wy sze, pracowa  kilka lat w 

Niemczech) 

 

„Niemcy s  gospodarczo silniejsi ni  my. Wa ne, aby mie  takiego przyjaciela. To 

mog oby by  dla nas bod cem do szybszego rozwoju i lepszego ycia”.  
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(35-letni m czyzna z Sopotu, wykszta cenie wy sze) 

 

„Wa ny jest handel. Równie  eksport do Niemiec. Miejsca pracy, zak ady 

Volkswagena tu, w Poznaniu. Wielu ludzi jest tu zatrudnionych. Niemcy zaufali nam. 

To wa ne”. 

 (51-letni m czyzna z Poznania) 

 

„Stosunki z Niemcami s  bardzo wa ne. Niemcy powinny sta  si  dla nas wzorem, 

który powinni my na ladowa , szczególnie w zakresie socjalnym”.  

(25-letnia kobieta z Lublina) 

 

 

W Niemczech list  najcz ciej preferowanych mi dzynarodowych partnerów 

otwieraj  Stany Zjednoczone, Francja, Chiny i Rosja. Pierwsze miejsca zajmuj  wi c 

przede wszystkim kraje, którym przypisywane jest najwi ksze znaczenie w polityce 

mi dzynarodowej. Aby lepiej móc przyporz dkowa  znaczenie Polski dla Niemiec 

sensowne by oby zatem porównanie Polski z innymi krajami, które nie nale  do 

pot g wiatowych: w tym rankingu Polska znajduje si  wprawdzie za Austri  i 

Holandi , ale jednak przed innymi pa stwami UE, takimi jak Hiszpania, W ochy czy 

Republika Czeska.  
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Bliscy sojusznicy

Stany Zjednoczone
Francja
Chiny
Rosja
Austria
Wielka Brytania
Japonia
Holandia
Polska/Niemcy
Hiszpania
Włochy
Republika Czeska
Turcja
Izrael
Słowacja
Litwa
Ukraina
Białoruś
Inne odpowiedzi

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011 r.)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia -* w Polsce danych nie zebrano
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%

NiemcyKraje, z którymi należy ściśle 
współpracować –

Polska

  Diagram 24 
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(Bliscy) sojusznicy Niemiec w tendencji 
długofalowej 

Możliwie bliskiej współpracy życzy sobie z –

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 060, 1065, 3018, 4030, 6097, 7039, 7068, 7099, 10040 i 10067
Próba reprezentatywna: do 1983 r. Niemcy Zachodnie, od 2000 r. całe Niemcy, ludność od 16. roku życia
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Przede wszystkim trend d ugoterminowy wyja nia, jak bardzo presti  Polski jako 

wa nego sojusznika w przeci gu ostatnich 60 lat sukcesywnie wzrasta  w oczach 

niemieckiej ludno ci. W 1953 roku ledwie 11 procent zachodnioniemieckiego 

spo ecze stwa uwa a o cis  kooperacj  z Polsk  za po dan . Od tego czasu 

zainteresowanie blisk  wspó prac  z Polsk  w ród ludno ci niemieckiej ros o 

powoli, ale systematycznie. Tylko w fazie najwi kszych politycznych sporów 

mi dzy Niemcami a Polsk  w 2007 roku entuzjazm wyra nie opad : wtedy zaledwie 

18 procent d y o do cis ej kooperacji z Polsk . 

 

Równie  w porównaniu z innymi narodami widoczne jest zyskiwanie na znaczeniu 

Polski jako bliskiego sojusznika. I tak, na przyk ad, Stany Zjednoczone w trendzie 

d ugoterminowym wyra nie straci y na znaczeniu; Rosja zyska a wprawdzie dla 

Niemiec w ostatnich 60 latach bardziej na znaczeniu, podlega jednak najwidoczniej 

(podobnie jak W ochy) du o wi kszym wahaniom. Przede wszystkim w ostatnich 

dwóch latach Polska, wbrew ogólnym trendom, zyska a na powa aniu jako sojusznik 

Niemiec. 

  Diagram 25 
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Równie  w niemieckich pog bionych wywiadach indywidualnych podawane s  w 

pierwszym rz dzie bezpiecze stwo i stabilno  w Europie jako powody, dla których 

dobre stosunki z Polsk  s  tak wa ne dla Niemiec. Aspekty ekonomiczne odgrywaj  

w tych wypowiedziach rol  raczej drugorz dn . Niektórzy Niemcy wymieniaj  za to 

wzgl dy historyczne: 

 

„Dobre stosunki z Polsk  s  moim zdaniem bardzo wa ne dla Niemiec, zapewniaj  

bowiem  pokój w Europie”. 

(51-letni pilot wycieczek z Nadrenii Pó nocnej-Westfalii)  

 

„Dobre stosunki z Polsk  s  dla Niemiec wa ne. Trzeba mie  zawsze dobre relacje z 

s siadami, je eli chce si  y  w pokoju”.  

(53-letnia robotnica, wykszta cenie podstawowe)  

 

„Dobre stosunki z Polsk  s  nader wa ne. Tak jak swego czasu Adenauer poprawi  

stosunki z Francj , tak powinna nast pi  poprawa w stosunkach z Polsk . Pokój i 

porozumienie mi dzy narodami nale  do bardzo wa nych kwestii. Nie mog  

powtórzy  si  wojenne okrzyki, których by o w przesz o ci tak du o”. 

(65-letni rencista z Hesji)  

 

„Co pewien czas potrzebujemy nowych krajów, do których mo emy eksportowa  

nasze towary, nowych rynków zbytu. Wi c je li Polakom wiedzie si  dobrze, to 

eksportuj  i importuj  towary. Wtedy nam, Niemcom te  wiedzie si  dobrze, bo 

mamy co  na sprzeda ”.  

(63-letnia laborantka z Berlina Zachodniego)  

 

„Dobre stosunki z Polsk  s  bardzo, bardzo wa ne! Po pierwsze, poniewa  jeste my 

bezpo rednimi s siadami i po drugie, bo mamy tak trudn  wspóln  histori , 

ponosimy odpowiedzialno  za zbudowanie dobrych relacji z Polsk ”.  

(34-letnia koordynatorka projektów z Brandenburgii)  
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Fakt, e w Niemczech partnerstwo z takimi krajami jak Francja czy Stany 

Zjednoczone uwa a si  za wa niejsze ni  z Polsk  nie oznacza bynajmniej, e 

Niemcy nie ycz  sobie z ni  równie dobrych relacji jak na przyk ad z Francj  czy 

Wielk  Brytani . Dla 58 procent Niemców dobre relacje z Polsk  s  równie wa ne 

jak dobre relacje z ich zachodnimi s siadami. Po polskiej stronie yczenie to jest 

troch  mniej wyra nie artyku owane, ale te  i tam prawie co drugi yczy sobie tak 

dobrych relacji z Niemcami, jak z takimi krajami jak Czechy czy W gry. 

 

Te tak ró ne pogl dy Polaków i Niemców na temat intensywno ci wzajemnej 

wspó pracy zale  naturalnie od wielu czynników: Niemcy by y po drugiej wojnie 

wiatowej pod wp ywem przede wszystkim Zachodu i dlatego czu y wi ksz  

sympati  do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Tak e najwa niejsi 

partnerzy handlowi Niemiec – Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy 

Holandia – byli na Zachodzie. Jednocze nie Polska po drugiej wojnie wiatowej 

pozostawa a w znacznie wi kszym stopniu pod wp ywem Rosji i pa stw Europy 

Wschodniej. Od czasu procesów transformacji Polska skierowa a si  bardziej na 

Zachód. Niemcy sta y si  w mi dzyczasie dla Polski najwa niejszym partnerem 

handlowym. Tym bardziej zadziwiaj cy jest fakt, e nawet nie co drugi Polak (46 

procent) uwa a Niemcy za wa nego partnera handlowego. Odwrotnie co czwarty 

Niemiec s dzi, e Polska jest wa nym partnerem handlowym dla Niemiec.  

 

Intensywniejszej wspó pracy w ramach Unii Europejskiej yczy sobie 44 procent 

Polaków i 31 procent Niemców. Równie  w tym przypadku wyobra enia, jak cis a 

powinna by  wspó praca obu krajów s  troch  od siebie oddalone. Tym, co Polacy 

na równi z Niemcami odnotowali pozytywnie, jest wzajemna wymiana na 

p aszczy nie nie zwi zanej z polityk : 45 procent Polaków i 36 procent Niemców 

uwa a za imponuj ce, jak dobrze rozwin y si  w ostatnich 20 latach kontakty 

Niemców i Polaków na przyk ad poprzez wymian  m odzie y czy partnerstwa miast.  
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Wypowiedzi na temat relacji polsko-niemieckich

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia

 

Z poniższą wypowiedzią zgadza się:

Niemcy: Polska:

Dobre relacje z Polską powinny być 
dla Niemiec równie ważne jak dobre 
relacje z takimi krajami jak Francja 
czy Anglia 

Jest to imponujące, jak w ostatnich 
20 latach rozwinęła się wymiana między 
Niemcami a Polską, np. poprzez 
wymianę młodzieży, partnerstwa 
miast itd.

Życzył(a)bym sobie, aby Niemcy i Polska 
ściślej współpracowały ze sobą 
w ramach UE

Polska jest dla Niemiec ważnym 
partnerem gospodarczym

Polska jest dla Niemiec partnerem 
godnym zaufania

Życzył(a)bym sobie, aby Polska 
i Niemcy ściślej współpracowały 
ze sobą w ramach UE

Jest to imponujące, jak w ostatnich 
20 latach rozwinęła się wymiana 
między Polską a Niemcami, 
np. poprzez wymianę młodzieży, 
partnerstwa miast itd.

Dobre relacje z Niemcami powinny 
być dla Polski równie ważne jak 
dobre relacje z takimi krajami 
jak Litwa, Czechy czy Węgry

Niemcy są dla Polski ważnym 
partnerem gospodarczym

Niemcy są dla Polski partnerem 
godnym zaufania
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45
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%

Niemcy
Polska 

  Diagram 26 
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Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec / Polska, ludność od 16. roku życia
 

Stosunki polsko-niemieckie są obecnie –

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214

Ocena stosunków polsko-niemieckich
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Niemcy i Polacy uwa aj  si  wzajemnie za partnerów godnych zaufania w jeszcze 

mniejszym stopniu ni  za wa nych partnerów gospodarczych: tylko 18 procent 

Niemców mówi tak o Polsce, a 26 procent Polaków widzi w Niemczech partnera 

godnego zaufania. Mylnym by oby wyci ga  z tego wniosek, e wzajemne stosunki 

obu krajów odczuwane s  przez Polaków i Niemców jako takie sobie lub ca kiem 

z e. Przeciwnie: aktualne relacje polsko-niemieckie s  zarówno przez Polaków, jak i 

Niemców oceniane przewa nie pozytywnie. Co drugi Polak i prawie co drugi 

Niemiec ocenia te stosunki pozytywnie. Tylko 19 procent Niemców i 24 procent 

Polaków okre la obecne stosunki polsko-niemieckie jako mniej dobre. Relacje 

polsko-niemieckie s  oceniane przez ludno  w obu krajach jako niezbyt wylewne, 

ale ogólnie rzecz bior c bardzo solidne. W obu krajach istnieje jednak do  du a 

cz  spo ecze stwa, której trudno zdecydowa  si  na jednoznaczn  ocen .  

  Diagram 27 
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Niemcy szczególnie zainteresowani Polską 
oceniają obecne relacje polsko-niemieckie 
o wiele bardziej pozytywnie
Obecne relacje między Polską a Niemcami 
jako dobre określa –

ludność ogólnie

– Niemcy –

Niemcy Zachodnie

Niemcy Wschodnie

osoby lubiące Polskę

osoby żywo zainteresowane Polską

osoby, które były już kiedyś w Polsce

wypędzeni / uchodźcy

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaż 10067 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia
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Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech wzajemne stosunki s  oceniane 

ponadprzeci tnie pozytywnie przede wszystkim przez tych, którzy czuj  sympati  do 

drugiego kraju. W Polsce s  to równie  osoby z wykszta ceniem rednim lub 

wy szym: 67 procent z nich ocenia wzajemne relacje jako dobre, tylko 13 procent 

jako niedobre. W Niemczech stosunki z Polsk  s  ponadprzeci tnie pozytywnie 

oceniane przede wszystkim przez osoby, które s  szczególnie zainteresowane Polsk  

(77 procent), przez osoby, które lubi  Polsk  (71 procent), przez tych, którzy ju  byli 

kiedy  w Polsce (57 procent), ale zadziwiaj ce jest, e czyni  to te  ci, którzy 

zaliczaj  si  do wyp dzonych lub uciekinierów (61 procent): 

  Diagram 28 
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Tak e w pog bionych wywiadach indywidualnych, podczas których zasadniczo 

pytano raczej osoby o wi kszej sympatii do kraju s siada, ocena aktualnych 

stosunków polsko-niemieckich wypad a do  pozytywnie: 

 

„Wspó praca mi dzy Polsk  a Niemcami rozwija si  w interesuj cym kierunku. 

M odzi ludzie mog  w Niemczech bez problemów odbywa  praktyki, istnieje te  

intensywna wymiana uczniów. Takie stosunki partnerskie s  zdrowe, i obecnie 

bardzo mi si  podobaj ”. 

(55-letnia kobieta z Sochaczewa, wykszta cenie podstawowe) 

 

„Stosunki s  pozytywne. Oba narody zbli aj  si  do siebie. Z Niemcami mamy dobre 

stosunki i ci le z nimi wspó pracujemy”.  

(53-letni m czyzna z Torunia, który kilka lat pracowa  w Niemczech)  

 

„My l , e obie strony d  do pojednania na wzór niemiecko-francuski”. 

(40-letni m czyzna z Or owa, wykszta cenie wy sze) 

 

„Po obu stronach nie ma ju  awersji, spotykamy si  ze sob  z niczym niezak ócon  

otwarto ci . Liczni Polacy pracuj  w Niemczech, nie tylko ze wzgl du na lepszy 

zarobek, lecz tak e ze wzgl du na ich kwalifikacje zawodowe, które ciesz  si  w 

Niemczech dobr  opini ”. 

(53-letnia psycholo ka z Bawarii) 

 

„Nasze stosunki s  zawodowe. My l , e od kiedy Polska jest cz onkiem UE i NATO 

stosunki gospodarcze mi dzy firmami z obu krajów sta y si  bardziej 

równouprawnione”. 

(53-letni stolarz z Brandenburgii)  

 

„S dz , e wprawdzie w terenie przygranicznym próbuje si  ci lej wspó pracowa , 

ale ponadregionalnie wzajemne stosunki s  w a ciwie raczej ozi b e. Potencja , 

który móg by wynika  ze wspó pracy, nie jest wykorzystywany. W Niemczech Polacy 

postrzegani s  ci gle jeszcze jako zagro enie lub konkurencja dla gospodarki. Czy to 

jako tania si a robocza, czy przedsi biorcy z dumpingowymi cenami. Fakt, e wiele 
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niemieckich przedsi biorstw zalaz o w Polsce swoj  klientel , jest cz sto 

przemilczany”.   

 (34-letni architekt z Saksonii-Anhalt) 

 

 

Przede wszystkim porównanie tendencji ze starszymi sonda ami uwidacznia, e 

stosunki polsko-niemieckie rozwijaj  si  w oczach wielu Niemców w coraz 

normalniejsze relacje. W 1997 roku jeszcze wi cej ni  co trzeci respondent (36 

procent) by  przekonany o tym, e stosunki mi dzy Niemcami i Polsk  s  niezbyt 

dobre. Podobnie du a grupa respondentów by a zdania, e relacje obu krajów s  

dobre41. 

 

Odpowiednio do tego dwie trzecie Niemców stwierdzi o popraw  stosunków z 

Polsk  na przestrzeni ostatnich dziesi ciu lat. Zaledwie trzy procent jest zdania, e 

relacje polsko-niemieckie w ostatnich 10 latach (nieco) si  pogorszy y. Wygl da na 

to, e ludno  niemiecka dok adnie zarejestrowa a, i  mimo okazjonalnych ró nic 

zda  na p aszczy nie politycznej relacje polsko-niemieckie uleg y w ci gu ostatnich 

10–20 lat znacznemu odpr eniu.  

 

W tej kwestii ocena Niemców i Polaków w du ej mierze pokrywa si . Równie  

wi cej ni  dwie trzecie ludno ci polskiej uwa a stosunki polsko-niemieckie za 

poprawione, a tylko 4 procent jako troch  pogorszone. Opinia Polaków i Niemców 

potwierdza to, co zarysowa o si  ju  w ostatnich latach podczas innych sonda y: 

relacje obu krajów s  te  nadal czym  szczególnym – i ze wzgl du na histori  

pozostan  takie jeszcze przez jaki  czas. Mimo to mo na po obu stronach dostrzec 

yczenie, aby historia nie mia a ju  tak du ego znaczenia, jak do tej pory.  

 

                                                
41 Por. diagram 27 'Ocena relacji polsko-niemieckich'. 
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Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec / Polska, ludność od 16. roku życia

x = poniżej 0,5 procenta

 

PolskaNiemcy

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214

Niemcy i Polacy dostrzegają 
(znaczną) poprawę wzajemnych relacji 
Pytanie: „Jakie Pan(i) odnosi wrażenie: czy relacje polsko-niemieckie w ostatnich dziesięciu 

latach poprawiły się, trochę się poprawiły, nie zmieniły się, trochę się pogorszyły 
czy znacznie się pogorszyły?”

znacznie się poprawiły

trochę się poprawiły

nie zmieniły się
trochę się pogorszyły
znacznie się pogorszyły

trudno powiedzieć, 
brak odpowiedzi

40

14
3 1

x17

25 %

49

20

4
7

20

   Diagram 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiednio zarówno Niemcy, jak i Polacy definiuj  wzajemne relacje mi dzy sob  

jako przewa nie normalne. Przede wszystkim ludno  polska nie dostrzega niczego 

szczególnego w relacjach z Niemcami. Ledwie 13 procent Polaków jest zdania, e 

Polska ma specyficzne relacje z Niemcami, przewa aj ca cze  Polaków (70 

procent) mówi o ca kowicie normalnych relacjach, takich jak z innymi krajami. 

Panuj cy w Niemczech pogl d, e mi dzy Niemcami a Polsk  relacje s  zupe nie 

normalne, jest wprawdzie równie  pogl dem wi kszo ci respondentów – 43 procent 

Niemców widzi je w ten sposób – ale co najmniej 39 procent jest przekonanych o 

specyficzno ci tych stosunków. Inaczej ni  w Polsce, opinia wydawana w 

Niemczech przez zainteresowanych Polsk  ró ni si  jeszcze bardziej od opinii ogó u 

ludno ci.  Prawie trzy czwarte Niemców bardzo zainteresowanych Polsk  zaznacza 

wyj tkowo  relacji z Polsk . Swoj  postaw  uzasadniaj  przede wszystkim 

ci arem historii: wydarzeniami II wojny wiatowej, ale te  ogólnym przebiegiem 

polsko-niemieckiej historii.  
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Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec /Polska, ludność od 16. roku życia
 

PolskaNiemcy

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011 r.)

Normalne relacje?
Pytanie: „Sądzi Pan (i), że relacje między Polską a Niemcami są zupełnie normalne, tak jak 

z innymi krajami, czy też są to wyjątkowe relacje?”

Zupełnie 
normalne relacje

Wyjątkowe
relacje

ludność
ogólnie

bardzo zainteresowani
Polską

ludność
ogólnie

bardzo zainteresowani
Niemcami

e

ludność bardzo zainteresowani ludność bardzo zainteresow

43 %
26

70 73

39

73

13 16

 

  Diagram 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ród osób ywo zainteresowanych Polsk  szczególnie silnie rozwini te jest te  

poczucie, e ze wzgl du na zbrodnie pope nione na Polakach w czasie II wojny 

wiatowej ponosz  oni szczególn  odpowiedzialno  wobec Polski. Wi cej ni  co 

drugi Niemiec, interesuj cy si  Polsk  i jej mieszka cami, widzi jeszcze dzi  

szczególne zobowi zania wobec Polski. Ogó  ludno ci jest w tej kwestii raczej 

innego zdania: 58 procent Niemców nie postrzega dzisiaj szczególnej 

odpowiedzialno ci wobec Polski, która wynika yby z wydarze  II wojny wiatowej. 

Tendencja ta dotyczy na równi wszystkich grup wiekowych. Nawet je li respondenci 

starsi ni  60 lat dostrzegaj  nieco cz ciej historyczn  odpowiedzialno  Niemiec 

wobec Polski, równie  w tej grupie wiekowej wi cej ni  co drugi jest innego zdania.  
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Większość Niemców nie dostrzega już dziś 
historycznej odpowiedzialności wobec Polski
Pytanie: „Jakiego jest Pan(i) zdania: czy Niemcy ze względu na zbrodnie popełnione na polskiej 

ludności podczas II wojny światowej nadal ponoszą szczególną historyczną odpowie-
dzialność i mają zobowiązania wobec Polaków, czy uważa Pan(i), że tak nie jest?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaż 10067 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia

 

ludność w Niemczech 
ogólnie

grupy wiekowe

poniżej 30. roku życia

30 do 44 lat

45 do 59 lat

60 lat i starsi

mocno zainteresowani Polską

szczególna odpowiedzialność nie powiedział(a)bym

22%

21

15

20

29

52

58

59

63

60

51

32

  Diagram 31 



- 55 -  

Ta zasadnicza postawa odzwierciedla si  w yczeniu wielu Niemców, aby zako czy  

rozdzia  zwi zany z wydarzeniami II wojny wiatowej. Nieod cznymi elementami 

odpowiedzi przewa aj cej wi kszo ci respondentów s  w równym stopniu 

przekonanie i nadzieja, e nale y rozwija  mo liwie normalne relacje z Polsk , które 

b d  si  odnosi y jednoznacznie do tera niejszo ci. To nastawienie nie wynika z 

odrzucenia wydarze  historycznych, lecz ze samo wiadomo ci narodu, którego 

przewa aj ca cz  ludno ci urodzi a si  dopiero po II wojnie wiatowej lub w tym 

czasie by a jeszcze wzgl dnie m oda:     

 

„Druga wojna wiatowa nie powinna odgrywa  ju  adnej roli. Sko czy a si  dwa 

pokolenia temu”.  

(53-letnia robotnica z Nadrenii Pó nocnej-Westfalii)  

 

„O wojnie nie nale y zapomina . Ale nie chc  by  przy ka dej okazji o to 

wypytywany. Miejscem tego tematu jest muzeum, ale ten temat trzeba w nim 

odpowiednio opracowa , aby by  przestrog  dla ludzi, e zawsze wa nym jest zna  

histori , by w przysz o ci móc unikn  b dów”.  

(53-letni stolarz z Brandenburgii)  

 

„Wraz ze zmian  pokoleniow , która oznacza, e wiadkowie tamtych czasów powoli 

wymieraj , wrogo  powinna si  sko czy  i sko czy si . Bezpo rednio dotkni tym 

skutkami wojny nie mog  tak naprawd  mie  za z e, e trudno im si  uwolni  od tych 

wspomnie , ale m ode pokolenia powinny to w ka dym razie uczyni , i w formie 

dialogu rozmawia  o tym ze sob . Moim zdaniem nie mo na zapomnie  o tych 

wydarzeniach, ale ju  nie powinny one sta  na przeszkodzie stosunkom 

przyjacielskim”. 

(34-letni architekt z Saksonii-Anhalt) 

 

 

Ludno  polska ocenia relacje z Niemcami ca kiem odmiennie: cho  zdecydowanie 

wi cej Polaków ni  Niemców jest zdania, i  wzajemne relacje Niemiec i Polski s  

normalne, to w wi kszo ci s  oni przekonani o tym, e Niemcy ponosz  szczególn  

odpowiedzialno  wobec Polski. Wi cej ni  co drugi Polak (54 procent) reprezentuje 

takie stanowisko. Zw aszcza starsi Polacy podkre laj , e w ich oczach Niemcy 
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Większość Polaków ocenia historyczną 
odpowiedzialność Niemiec całkiem inaczej
Pytanie:„Jakiego jest Pana(i) zdania: czy Niemcy ze względu na zbrodnie popełnione na polskiej 

ludności podczas II. wojny światowej nadal ponoszą szczególną odpowiedzialność i mają 
zobowiązania wobec Polaków, czy uważa Pan(i), że tak nie jest?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaż 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Polska, ludność od 16. roku życia

 

ludność w Polsce 
ogółem

grupy wiekowe

poniżej 30. roku życia

30 do 44 lat

45 do 59 lat

60 lat i starsi

zainteresowani Niemcami

Szczególna odpowiedzialność nie powiedział(a)bym

54%

47

49

58

65

51

29

36

20

36

23

34

jeszcze dzi  maj  szczególne zobowi zania wobec Polski, które wynikaj  ze zbrodni 

niemieckich pope nionych podczas II wojny wiatowej. Wygl da na to, e w Polsce, 

du o silniej ni  w Niemczech, utar o si  przekonanie, e mo na utrzymywa  ze sob  

ca kowicie normalne relacje – osadzone jednoznacznie w tera niejszo ci – a mimo to 

z uwagi na histori  akceptowa  szczególn  odpowiedzialno .  

 

  Diagram 32 
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Zostawić przeszłość za sobą
Z poniższą wypowiedzią zgadza się: 

„Na relacje między Polską a Niemcami jeszcze dziś mają zbyt 
duży wpływ wydarzenia II wojny światowej. Czas zostawić przeszłość za sobą”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia

 

ludność
ogólnie

grupy wiekowe
poniżej 
30. roku 

życia

30 do
44 lat

45 do
59 lat

60 lat
i starsi

49% 38 45 49 58 42 40 43 46 36

ludność
ogólnie

grupy wiekowe
poniżej 
30. roku 

życia

30 do
44 lat

45 do
59 lat

60 lat
i starsi

Niemcy Polska

Chocia  wielu Polaków wymaga od Niemiec szczególnej odpowiedzialno ci, to 42 

procent ludno ci polskiej yczy sobie, aby wydarzenia II wojny wiatowej zbytnio 

nie obci a y dzisiejszych wzajemnych stosunków oraz aby zamkn  ten rozdzia  

historii. Tego zdania s  w równej mierze prawie wszystkie grupy wiekowe w Polsce. 

W ocenie faktu, e historia nie powinna zbyt silnie wp ywa  na dzisiejsze stosunki 

polsko-niemieckie, Polacy w du ym stopniu zgadzaj  si  z Niemcami. 49 procent 

Niemców yczy sobie zamkni cia rozdzia u dotycz cego wydarze  II wojny 

wiatowej. Interesuj ce, e to w a nie raczej m odsi ni  starsi respondenci tego 

rzadziej wymagaj . Dla m odszego pokolenia wydarzenia II wojny wiatowej s  ju  

niew tpliwie tak oddalone, e mo na zrozumie , dlaczego chc  zamkn  ten 

rozdzia . Fakt, e starsze pokolenie te  tego wymaga wiadczy o tym, e dla wielu z 

nich dyskusje o historycznej odpowiedzialno ci s  obci eniem. Nic nie wydaje si  

wi c bardziej po dane, ni  yczy  sobie normalnych, nieobci onych histori  

stosunków z Polsk .  

 

  Diagram 33 



- 58 -  

yczenie, aby nie zapomnie  wydarze  II wojny wiatowej, a mimo to utrzymywa  

dobre relacje z Niemcami, widoczne jest te  w wielu wypowiedziach z polskich 

pog bionych wywiadów indywidualnych:  

 

„Histori  powinni my dobrze zna  i zachowa  j  w pami ci. Musimy z niej wyci ga  

odpowiednie wnioski. Zbyt du o ludzi wtedy cierpia o. Ale musimy te  i  razem  do 

przodu. Wojna nie powinna by  pierwszym skojarzeniem z Niemcami”.  

(20-letnia kobieta z Warszawy, która ju  wielokrotnie jako turystka odwiedzi a 

Niemcy) 

 

„Miejsce II wojny wiatowej jest w przesz o ci i w historii. Wspomina , lecz nie 

dyskutowa  i nie prze ywa  tego na nowo” 

 (49-letnia kobieta, wykszta cenie wy sze, z  ychlina) 

 

„Wojn  powinni my zachowa  w pami ci, aby co  takiego nigdy wi cej si  nie 

powtórzy o. Jednak m odsze pokolenia kszta c  nasze wzajemne stosunki normalnie, 

bez wrogo ci”.  

(35-letni m czyzna, wykszta cenie wy sze, z Sopotu)  

 

„Niemiecki rz d ju  wielokrotnie za to przeprosi . Co mog  dzisiaj jeszcze zrobi ? 

My l , e nic wi cej. To oni wywo ali wojn , lecz my nie powinni my ju  dyskutowa  

lub nie dyskutowa  tak intensywnie na ten temat”. 

(27-letnia kobieta, wykszta cenie wy sze, z Torunia) 

 

„Powinni my zawsze o tym pami ta . Musimy dobrze zna  histori . Zarówno z o, jak 

i dobro. Nast pne pokolenia musz  dowiedzie  si , jakie straty ponie li my i jaka to 

by a tragedia. Ale my nie potrzebujemy rewan yzmu. Musimy patrze  wspólnie w 

przysz o . Musimy w pokoju y  ze sob ”.  

(62-letnia kobieta z Bia egostoku, która czasowo pracowa a w Niemczech) 

 

„Naszym celem powinno by  przebaczenie”. 

(53-letni m czyzna z Lublina) 
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Historyczny wkład
Z poniższymi wypowiedziami zgadza się:

„Niemcy bardzo przyczyniły się 
do tego, aby Polska została 

członkiem UE”

„Polska wniosła ważny wkład 
w upadek muru i zjednoczenie 

Niemiec”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia

 

Niemcy Polacy Niemcy Polacy

44% 28 18 47

Przysz a ocena relacji polsko-niemieckich b dzie w du ej mierze zale a a od tego, na 

ile obie strony zrozumiej , e tak Polakom jak i Niemcom – mimo cz ciowo 

ró nych pogl dów na wp yw i znaczenie wydarze  historycznych na ich obecne 

relacje – w wi kszo ci zale y na utrzymywaniu dobrych i normalnych stosunków z 

krajem s siada. A e przy tym od czasu do czasu mo e doj  do odmiennych 

interpretacji (nowszej) historii, pokazuje inny wynik aktualnego sonda u. Niemcy 

uwa aj  swój wk ad w proces przyj cia Polski do Unii Europejskiej za znacznie 

wy szy, ni  czyni  to Polacy. Na odwrót, Polacy uwa aj  swój wk ad w upadek 

muru za zdecydowanie wa niejszy, ni  to uznaj  Niemcy. Obie strony oceniaj  

w asny przyczynek w najnowsz  histori  s siada lepiej, ani eli przyznaje to druga 

strona. Nale y wi c yczy  sobie, eby kwestia zas ug jednego kraju dla drugiego 

narodu by a w przysz o ci brana bardziej pod uwag  przy ocenie relacji polsko-

niemieckich zarówno przez Polaków, jak i Niemców. 

 

  Diagram 34 
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RZECZOWO  I RACJONALIZM: WIZERUNEK POLSKI W NIEMCZECH I 

WIZERUNEK NIEMIEC W POLSCE 

 

Wizerunek Polski w oczach spo ecze stwa niemieckiego jest ambiwalentny. W ród 

spontanicznych asocjacji przewa aj  wypowiedzi na temat przest pczo ci, historii 

(szczególnie II wojny wiatowej) oraz o pi knych krajobrazach w Polsce lub o 

Polsce jako kraju interesuj cym pod wzgl dem turystycznym. Zw aszcza w tek 

przest pczo ci, który by  najcz ciej spontanicznie wymieniany, ujawnia, e 

skojarzeniowy wizerunek Polski w spo ecze stwie niemieckim nadal kszta towany 

jest raczej przez uprzedzenia i stereotypy.  

 

Je eli wizerunek Polski w oczach spo ecze stwa niemieckiego definiuje si  w 

sposób systematyczny, a nie czyni go zale nym od spontanicznych wypowiedzi, 

pojawia si  znacznie pozytywniejszy i bardziej zró nicowany obraz. Przede 

wszystkim olbrzymie znaczenie Ko cio a i religii (74 procent), wysoko rozwini te 

poczucie dumy narodowej (61 procent), ogromne znaczenie rodziny (60 procent), 

du y nacisk k adziony na tradycj  (57 procent) i pi kne, zachwycaj ce krajobrazy 

(57 procent) kszta tuj  wizerunek Polski w ród spo ecze stwa niemieckiego. 

Dopiero potem wymieniane s  negatywne pogl dy o Polsce, takie jak du e ró nice 

mi dzy bogatymi a biednymi (55 procent), wysoki wska nik przest pczo ci (52 

procent) czy korupcja (47 procent).  

 

Fakt, e Polska obok Niemiec jako jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej wysz a 

prawie bez uszczerbku z kryzysu gospodarczego i finansowego oraz e gospodarka 

polska w 2009 roku by a jedyn  pozytywnie rozwijaj c  si  w Unii Europejskiej, nie 

zosta  chyba zarejestrowany przez ludno  niemieck . Zaledwie 8 procent Niemców 

przypuszcza, e polskiej gospodarce dobrze si  wiedzie (por. diagram 35).   

 

Je li spojrzy si  na spontaniczne skojarzenia ludno ci polskiej, przewa a w nich 

negatywne, skierowane w pierwszym rz dzie na przesz o  spojrzenie na 

zachodniego s siada. Te spontaniczne asocjacje zdominowane s  przez wypowiedzi 

o II wojnie wiatowej, czasach okupacji i nazizmie. Wi cej ni  co czwarty Polak (27 

procent) kojarzy spontanicznie II wojn  wiatow  z Niemcami, dalszych 13 procent 

inne wydarzenia lub poj cia z tego czasu. Tylko niewiele znale  tu mo na ze 
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zwróconego na tera niejszo  spojrzenia Polaków na stosunki polsko-niemieckie. 

Spontaniczne skojarzenia zdominowane s  przez histori .  

 

Ze zrozumia ych wzgl dów asocjacje zwi zane z II wojn  wiatow  zale  od wieku 

respondentów: ludzie maj cy ponad 60 lat znacznie cz ciej kojarz  Niemcy z 

wydarzeniami II wojny wiatowej, ni  czyni  to m odsi. Ale nawet ci poni ej 30. 

roku ycia, zapytani o Niemcy wymieniaj  spontanicznie (17 procent) II wojn  

wiatow , a dalsze 14 procent inne skojarzenia zwi zane z czasami nazizmu. To 

udowadnia, jak silnie historia do dzisiaj oddzia uje na stosunki polsko-niemieckie, a 

w szczególno ci na wizerunek Niemców u ludno ci polskiej. 

 

Podczas zasadnego definiowania wizerunku Niemiec wyra nie wida , e Polacy 

maj  w du ej mierze pozytywny obraz dzisiejszych Niemiec. Obraz ten 

zdominowany jest przy tym wyobra eniami o odnosz cym sukcesy gospodarcze, w 

równym stopniu nowoczesnym, jak i pewnym siebie kraju. 67 procent ludno ci 

polskiej twierdzi, e gospodarce niemieckiej bardzo dobrze si  wiedzie, 60 procent 

podkre la wysoki standard ycia, 52 procent wielk  pewno  siebie, a co drugi 

okre la Niemcy jako kraj nowoczesny. Negatywnych wypowiedzi Polaków o 

Niemczech jest bardzo ma o. Tylko 9 procent polskiego spo ecze stwa s dzi, e 

Niemcy stanowi  zagro enie – jest to dalsza oznaka, e polsko-niemiecka historia 

jest jeszcze bardzo obecna w g owach Polaków, ale w ocenie dzisiejszych Niemiec 

odgrywa jedynie podrz dn  rol . 

 

Porównuj c wizerunek obu krajów ze sob  mo na stwierdzi , jak bardzo te obrazy 

si  ró ni : ludno  niemiecka kojarzy z Polsk  przede wszystkim spo ecze stwo, dla 

którego bardzo wa ny jest system warto ci, w którym religia, rodzina, tradycje i 

umi owanie ojczyzny odgrywaj  ogromn  rol . Ludno  polska widzi w Niemczech 

przede wszystkim nowoczesny, odnosz cy sukces gospodarcze i sprawny kraj. Jako 

negatywne cechy Niemcy postrzegaj  g ównie ryzyko, jakie powstaje przez korupcj  

i przest pczo ; natomiast Polacy negatywnie oceniaj  Niemcy jako kraj, w którym 

spo eczne warto ci s  s abo widoczne.  
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Wizerunek Polski w oczach Niemców – 
wizerunek Niemiec w oczach Polaków

Niemcy o Polakach

Polacy o Niemcach
Wypowiedzi o Polsce/Niemczech

74
61
60
57
57
55
52
51
47
39
35
33
33
27
22
21
21
17
15
14
13
10
10

9
8
6
4
3

5
44
15
20
20
10

4
11

4
34
17
29
52
15
29
18
14
21
13

9
19
50
30

9
67
24
45
60

religia i wiara odgrywają bardzo ważną rolę

wysoko rozwinięte poczucie dumy narodowej

rodzina ma ogromne znaczenie

duży nacisk kładzie się na tradycje

piękne, zachwycające krajobrazy

znaczne różnice między biednymi i bogatymi 

wysoki wskaźnik przestępczości

ludzie są bardzo gościnni

wysoki poziom korupcji

ludzie są bardzo pracowici

ma bogatą, imponującą historię

dobra lokalizacja dla firm i przedsiębiorstw

ludzie są bardzo pewni siebie

kraj atrakcyjny pod względem turystycznym

ludzie rozumieją, co to znaczy dobrze żyć

głęboko zakorzeniona demokracja

ogromne osiągnięcia w dz. kultury i sztuki

wysokie koszta utrzymania, dużo drogich rzeczy

kraj otwarty na świat

dużo przepisów, dużo biurokracji

nowoczesny kraj

dobre szkoły, dobre uniwersytety

kraj, w którym występują zagrożenia

gospodarka funkcjonuje bardzo dobrze

można polegać na ustawodawstwie

wszystko jest zadbane i czyste

kraj o wysokim standardzie życia

%

Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec/Polska, ludność od 16. roku życia
Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214

mniejszości, ludzie z innych kręgów 
kulturowych są dyskryminowani 

  Diagram 35 
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Interesuj ce, e wizerunek Niemiec w oczach Polaków, którzy ju  kiedy  byli w 

Niemczech, ró ni si  tylko nieznacznie od wyobra enia, jakie ogólnie maj  Polacy o 

Niemczech. Polacy z do wiadczeniem niemieckim podkre laj  cz ciej czysto  w 

Niemczech, dum  narodow , a tak e pi kno krajobrazów; godny uwagi jest fakt, e 

poza tym zauwa alne s  jedynie drobne ró nice42.  

 

W wizerunku Polski w oczach ludno ci niemieckiej sprawa wygl da zupe nie 

inaczej: Niemcy, którzy byli ju  kiedy  w Polsce oceniaj  Polsk  du o pozytywniej i 

konkretniej ni  osoby, które nie mog y dotychczas zebra  w Polsce osobistych 

do wiadcze . Du o cz ciej ni  przeci tnie Niemcy z do wiadczeniem polskim 

kojarz  z Polsk  przede wszystkim opisy, które wywodz  si  ze spojrzenia turysty. 

Wskazuj  oni w du o wi kszym stopniu na pi kno tego kraju, go cinno , 

atrakcyjno  Polski dla turystów i jego imponuj c  histori . Jednak oni tak e 

cz ciej kojarz  Polsk  i jej mieszka ców z du  pewno ci  siebie, otwarciem na 

wiat oraz ekstrawertycznym stylem ycia43.  

 

Te ró nice w postrzeganiu Polaków i Niemców, którzy ju  kiedy  byli w kraju 

s siada, mo na tylko po cz ci wyja ni  faktem, e Niemcy najcz ciej przebywaj  

w Polsce jako tury ci, podczas gdy wielu Polaków w Niemczech pracowa o. 

Wi kszo  Polaków, którzy byli ju  kiedy  w Niemczech, podaje bowiem powody 

turystyczne swoich podró y. Wydaje si  raczej, e Polacy maj  o wiele bardziej 

realistyczny obraz Niemiec, który nie musi by  rewidowany przez osobiste 

do wiadczenia. Z drugiej strony wizerunek Polski w oczach Niemców jest wci  

silnie kszta towany przez stereotypy, które rewidowane s  w wyniku osobistych 

do wiadcze .  

 

Porównuj c aktualny wizerunek Polski w oczach ludno ci niemieckiej z obrazem, 

jaki mieli Niemcy o Polsce przed 5 laty, rzuca si  g ównie w oczy, e wizerunek ten 

pozosta  wzgl dnie stabilny. Jednak e istniej  dwie godne uwagi zmiany: po 

pierwsze, Polska postrzegana jest cz ciej jako kraj o g boko zakorzenionej 

demokracji ni  przed 5 laty, a po drugie, coraz rzadziej kojarzona jest z korupcj .  
                                                
42 Por. tabele 9a) do 9d) w polskiej cz ci tabelarycznej. 
43 Por. tabele 9a) do 9d) w niemieckiej cz ci tabelarycznej. 
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Zmiana wizerunku? Obraz Polski w Niemczech 
dziś i przed 5 laty
Pytanie:

religia i wiara odgrywają dużą rolę

wysoki poziom korupcji

wysoko rozwinięte poczucie dumy narodowej

piękne, zachwycające krajobrazy

ludzie są bardzo gościnni

ludzie są pracowici

kraj atrakcyjny pod względem turystycznym

kraj otwarty na świat

głęboko zakorzeniona demokracja

można polegać na ustawodawstwie

„Kierując się tym, co Pan(i) wie lub przypuszcza: co można powiedzieć o Polsce? 
Na poniższych kartach zapisane są różne opinie. Co Pan(i) zdaniem pasuje do Polski? 
Proszę po prostu wyłożyć odpowiednie karty”. (gra w karty) 

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 7090 (czerwiec 2006) i 10067 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia
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  Diagram 36 
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Sympatyczni?
Pytanie: „Jak sympatyczna jest dla Pana(i) Polska, jak sympatyczne są dla Pana(i) Niemcy? 

+ 5 oznacza, Polska/Niemcy są Panu(i) bardzo sympatyczne, a – 5 Polska/Niemcy 
są Panu(i) całkiem niesympatyczne”.

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia

 

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

tak widzą Niemcy 
Polskę

tak widzą Polacy 
Niemcy

+0,24

+2,30

Podczas gdy zarówno wolne, jak i zasadne asocjacje dostarczy y bardzo ró nych 

wizerunków Polski i Niemiec, które nie by y jednak ani jednoznacznie pozytywne, 

ani jednoznacznie negatywne, wyniki te sugeruj  przypuszczenie, e ludno  polska 

mo e mie  pozytywniejszy obraz Niemiec, ani eli odwrotnie. W tej kwestii 

respondentów poproszono, aby na podstawie skali od +5 do -5 punktów podali, jak 

sympatyczne s  dla nich Niemcy i Polska. Ludno  niemiecka zaklasyfikowa a 

Polaków w skali sympatii rednio na 0,24 punktu. Na odwrót ludno  polska 

zaklasyfikowa a Niemcy du o pozytywniej, bo przeci tnie na 2,3 punktu. Mimo e 

wizerunek Polski jako kraju jest w oczach Niemców do  pozytywny, nie prowadzi 

to automatycznie do tego, e Polska jako kraj jest dla Niemców szczególnie 

sympatyczna.  

 

  Diagram 37 
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Sympatia do innych krajów

Francję

Włochy

Anglię

Czechy

Polskę/Niemcy

Rosję

Tak widzą –

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia

 

Niemcy Wschodni Niemcy Polacy

2,58

2,08

1,63

0,51

0,24

-0,07

2,60

1,77

1,77

1,26

0,37

0,58

2,55

2,69

2,63

1,95

2,30

0,55

Jak bardzo Niemcy – naturalnie w szczególno ci ludno  zachodnioniemiecka – 

ukszta towane s  przez swój zachodni profil, okazuje si , gdy porówna si  te wyniki 

z sympati , jak  ludno  niemiecka okazuje innym krajom. To g ównie Francja, ale i 

W ochy oraz Anglia otrzyma y na skali sympatii du o wi cej punktów ni  Czechy, 

Polska i Rosja. Rosja jako jedyny kraj dosta a nawet zasadniczo wi cej negatywnych 

ni  pozytywnych punktów i wyl dowa a z przeci tn  liczba punktów -0,07 na ko cu 

skali. Ludno  wschodnioniemiecka ocenia narody zachodnioeuropejskie podobnie 

jak ludno  zachodnioniemiecka, ale Czechy i Rosj  darzy wi ksz  sympati  ni  

czyni  to Niemcy z zachodu.  

 

Ludno  polska prawie wszystkie kraje darzy przeci tnie wi ksz  sympati  ni  

ludno  niemiecka. W ochy, Anglia i Francja dosta y rednio wi cej ni  2,5 punktu 

w tej skali. Nast pne s  Niemcy i Czechy, tak e ze znacznie wy sz  redni  

sympatii. Jedynie Rosja ze redni  punktów 0,55 zaklasyfikowana zosta a znacznie 

gorzej ni  inne narody.  

 

  Diagram 38 
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Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec/Polska, ludność od 16. roku życia
 

Niemcy

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 

Wzajemna sympatia

Pytanie: „Ogólnie mówiąc: czy lubi Pan(i) właściwie Polaków/Niemców, czy też nieszczególnie 
Pan(i) ich lubi?”

lubię Polaków

nieszczególnie 
ich lubię

nie mam 
zdania

lubię P

nieszczegó
i h l bi

mam 
nia

32 %

21

47

Polska

lubię 
Niemców

nieszczególnie 
ich lubię

nie mam 
zdania

lubię 
NNNiemc

szczególniee 
l bi

mam 
nia

48 %

27

25

Nie tylko sympatia, jak  Polacy darz  Niemców jako naród jest wi ksza ni  

odwrotnie, ale te  sympatia w stosunku do mieszka ców tego kraju.  Prawie co drugi 

Polak podaje, e lubi Niemców, jedynie 27 procent nieszczególnie lubi Niemców. 

Je eli chodzi o Niemcy, to wi kszo ci trudno jest wyrazi  przejawy emocji: 47 

procent ludno ci niemieckiej nie mo e albo nie chce sprecyzowa  swojej opinii. Z 

tych pozosta ych wi kszo  odczuwa sympati  dla Polaków – 32 procent ludno ci 

podaje, e lubi  Polaków, 21 procent przejawia antypati . Dla wielu Niemców 

Polska jest jeszcze w du ej mierze nieznanym krajem. Prawie co drugi Niemiec 

jeszcze nigdy nie by  w Polsce lub nie pozna  bli ej adnego Polaka. St d wielu z 

nich trudno przychodzi wyda  jak  opini . 

 

  Diagram 39 
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Wzrost sympatii wobec Niemiec
Pytanie: „Czy w przeciągu ostatnich lat Pan(i) zdanie o Niemczech poprawiło się, pogorszyło 

czy pozostało bez zmian?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaż 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Polska, ludność od 16. roku życia

 

brak 
odpowiedzi

poprawiło

pogorszyło

15

44%

36
5

pozostało bez zmian

Polska

Wyniki dotycz ce Niemców musz  by  jednak interpretowane w porównaniu z 

sympati  wobec innych narodów. Podczas porównywalnych sonda y Instytutu 

Demoskopii w Allensbach ludno  niemiecka wyra a a w ostatnich latach wi ksz  

sympati , ni  aktualnie dla Polski, jedynie wzgl dem Francuzów. Tak e 

Amerykanów i Anglików darzy sympati  ogólnie 36 i 31 procent ludno ci 

niemieckiej, a Rosjan tylko 25 procent Niemców44.  

 

Aktualny sonda  pokazuje, e w ostatnich latach poprawi y si , cz ciowo 

sukcesywnie, ale cz ciowo i znacznie, wizerunki i wyobra enia danego kraju. 

Równie  du a cz  spo ecze stwa polskiego zauwa y a te pozytywne zmiany. 44 

procent Polaków podaje, e ich zdanie o Niemczech poprawi o si  w ostatnich 

latach, dalsze 36 procent deklaruje, e pozosta o takie samo. Zaledwie 5 procent 

ludno ci polskiej stwierdza, e ma obecnie gorsze zdanie o Niemczech ni  kiedy .  

 

  Diagram 40 

                                                
44 Por. Archiwum ID, nr 7070, 10019 i 10042. 
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Poczucie obcości
Z poniższą wypowiedzią zgadza się:

„Niemcy i Polacy są do 
siebie podobni, mają wiele 

wspólnych cech”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia

 

ludność
ogólnie

był(a) już kiedyś
w Polsce

ludność
ogólnie

był(a) już kiedyś
w Niemczech

18% 26 17 21

Niemcy Polska

Pozytywny rozwój opinii nie oznacza jednak, e ju  nigdy nie b dzie mentalnego 

dystansu mi dzy Polakami i Niemcami. Ich wizerunek nadal zdominowany jest 

przez poczucie obco ci. Zazwyczaj tylko ma a grupa Niemców i Polaków dostrzega 

du e podobie stwa mi dzy swoimi narodami. Jedynie 18 procent Niemców i 17 

procent Polaków zgadza si  z wypowiedzi , e Niemcy i Polacy s  do siebie bardzo 

podobni i e maj  wiele cech wspólnych. Tak e ci, którzy ju  wyrobili sobie 

konkretniejsze zdanie i którzy ju  odwiedzili kraj s siada, nie znajduj  du o wi cej 

podobie stw mi dzy Polakami i Niemcami od reszty spo ecze stwa. Polaków, 

którzy ju  kiedy  byli w Niemczech, postrzegaj cych wiele podobie stw jest 21 

procent, a Niemców, którzy ju  kiedy  byli w Polsce jest 26 procent. 

 

          Diagram 41 
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Ró nice, jakie zdaniem Polaków i Niemców s  zauwa alne po drugiej stronie, by y 

ju  dobrze widoczne w pog bionych wywiadach indywidualnych. Polacy 

podkre laj  przede wszystkim dyscyplin , porz dek i czysto  w Niemczech:  

 

„Niemcy s  bardziej zdyscyplinowani od nas, porz dniejsi. U nas ci gle jeszcze 

panuje chaos”.  

(42-kobieta, wykszta cenie rednie, z Sopotu) 

 

„Niemcy zawsze przestrzegaj  regu  i przepisów. Silniej d  do zawodowego i 

finansowego sukcesu“. 

(40-letni m czyzna, wykszta cenie wy sze, z Or owa) 

 

„Wszystko w Niemczech jest zadbane. Natomiast Polska jest bardzo brudnym 

krajem”.  

(25-letnia kobieta, wkszta cenie rednie, z Lublina) 

 

„My jeste my we wszystkich sytuacjach bardziej spontaniczni ni  Niemcy. Niemcy s  

zawsze zdystansowani i ci gle si  kontroluj “.  

(51-letni m czyzna z Poznania) 

 

„Niemcy s  porz dni i dobrze zorganizowani. My jeste my k ótliwi i dumni. Ale 

jeste my bardzo go cinni, czego nie zawsze mo na powiedzie  o Niemcach”.  

(20-letnia kobieta z Sopotu) 

 

„Niemcy s  bardziej uprzejmi”. 

(61-letnia kobieta, wykszta cenie wy sze, z Katowic) 

 

„Ró nimy si  od siebie przede wszystkim j zykiem, kultur , wiar , pogl dami na 

wiat i wizerunkim rodziny”. 

(53-letni m czyzna z Lublina) 

 

„Jeste my bardzej wierz cy od nich. Jaste my te  bardziej otwarci, oni s  barzdziej 

zamkni ci w sobie”. 

(55-letnia kobieta, wykszta cenie podstawowe, z Sochaczewa) 
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W wywiadach pog bionych Niemcy podkre laj  wprawdzie wiele cech ró ni cych 

ich od Polaków, jednak ich wyobra enie o wschodnich s siadach jest bardziej 

zró nicowane: 

 

„Najwi ksz  ró nic  mi dzy Polakami i Niemcami stanowi, moim zdaniem, ‚dusza’. 

W Polsce aspekt duchowy odgrywa wi ksz  rol  ni  aspekt formalny”.  

(44-letni pedagog z Hesji) 

 

„Polacy s  z natury skromniejsi. I cz sto maj  sk onno  do wypowiedzi typu ‚Z tym 

sobie nie damy rady’. Mówi  te  ‚Jeste my skorumpowani’”. 

(52-letni referendarz s dowy z Nadrenii Pó nocnej-Westfalii)  

 

„Niemcy nie przyk adaj  takiej wagi do religii, wielu Polaków traktuje religi  

bardzo powa nie”. 

(61-letni wyk adowca akademicki z Dolnej Saksonii) 

 

„Polacy s  bardziej pragmatyczni i wierz cy. U nas ambicje zanik y. Polacy maj  

jeszcze perspektywy. U nas jest wi kszy zastój”. 

(66-letni emerytowany nauczyciel z Nadrenii-Palatynatu) 

 

„Ró nimy si  stylem ycia, na przyk ad my, Niemcy, w przeciwie stwie do Polaków 

jeste my bardziej uporz dkowani i lepiej zorganizowani”. 

(34-letnia koordynatorka projektów z Brandenburgii) 

 

„Najbardziej ró nimy si  moim zdaniem tym, e Polacy nie s  jednak jeszcze 

zeuropeizowani, nie s  tacy post powi jak Europa Zachodnia, e rzeczywi cie nadal 

s  uciskani przez Ko ció  katolicki i w zwi zku z tym nie tak nowocze ni”.   

(63-letnia laborantka z Berlina Zachodniego) 

 

„Ró nice: prawdopodobnie nadal pruskie zdyscyplinowanie Niemców. Styl ycia 

Polaków jest zapewne l ejszy i bardziej spontaniczny, troch  jak u po udniowców”.  

(65-letni emerytowany urz dnik z Hesji) 
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„Niemcy nie s  tak spo eczni jak Polacy, ich nastawienie do ycia jest bardziej 

indywidualistyczne i skierowane na osi gni cie celu”. 

(27-letnia studentka z Saksonii-Anhalt) 

 

„My l , e najwi ksz  ró nic  mi dzy Polakami i Niemcami, ale te  mi dzy Polsk  i 

innymi krajami, stanowi ich stosunek do tak zwanej Ojczyzny. Polacy s  bardzo 

patriotyczni i dumni ze swojego kraju”. 

(54-letnia nauczycielka z Nadrenii Pó nocnej-Westfalii) 

 

 

 

Zgodnie z powy szymi wypowiedziami wyobra enia o tym, jakie cechy s  typowo 

polskie lub typowo niemieckie, wypadaj  w obu krajach bardzo ró nie. Niemcy 

okre laj  Polaków przede wszystkich jako religijnych (71 procent), patriotycznych 

(55 procent), pracowitych (48 procent), uczynnych i pomocnych (30 procent) i 

pewnych siebie (28 procent). Abstrahuj c od przypisywanej Polakom cechy d enia 

do posiadania pieni dzy, któr  25 procent Niemców uzna o za typowo polsk , 

wszystkie negatywne opinie zajmuj  ostatnie miejsca na li cie: ksenofobia czy 

arogancja s  cechami, które 10 procent Niemców uwa a za typowo polskie. A upór 

w obstawaniu przy swoim zdaniu czy oboj tno  jako typowo polskie okre la 

zaledwie 5 procent Niemców. 

 

Wyobra enia Polaków na temat typowego Niemca s  zdecydowanie odmienne. W 

pierwszym rz dzie Niemcy kojarzeni s  z klasycznymi niemieckimi cnotami, jak 

poczucie obowi zku (51 procent), pracowito  (48 procent), patriotyzm (34 procent), 

ambicja (33 procent) i umi owanie porz dku (32 procent). Kolejne cechy – 

wy czaj c proekologiczno  – s  g ównie negatywne. Niemcy w Polsce postrzegani 

s  równie  jako wyrachowani (31 procent), uparcie obstaj cy przy swoim zdaniu (29 

procent), zarozumiali (25 procent), oboj tni i nieczuli (21 procent) oraz wojowniczy 

(18 procent). Cechy z regu y uznawane za dodatnie i po dane, jak otwarto , 

poczucie humoru, uczynno  czy skromno  nie uchodz  w Polsce za typowo 

niemieckie.  
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Typowo niemieckie – typowo polskie
Pytanie: 

dążący do posiadania, 
lubią pieniądze

ufający władzy i polegający 
na niej

religijni

patriotyczni, miłujący ojczyznę

pracowici, pilni

uczynni, pomocni

pewni siebie

bystrzy, zaradni

skromni

dowcipni

otwarci, tolerancyjni

wyrachowani

obowiązkowi, zdyscyplinowani

ambitni 

ksenofobiczni

zarozumiali, aroganccy

wojowniczy

miłujący porządek

obstający przy swoim zdaniu

nieczuli, zimni 

proekologiczni

„Które z tych cech są typowo polskie/typowo niemieckie?”

71

55
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30

28

25
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20

19

16
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5
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4

34
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7
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24

17

4
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33

25

5

25

18

32

29

21

31
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Niemcy o Polakach Polacy 
o Niemcach

  Diagram 42 
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Analiza cech uwa anych za typowe zwraca przede wszystkim uwag  na fakt, jak  

trudno  cz ciowo sprawia Polakom i Niemcom ocena drugiego narodu i 

przypisanie mu okre lonych cech. Wskutek braku wiedzy czy do wiadcze  

osobistych kieruj  si  oni przede wszystkim tym, co jest ju  dobrze znane lub o 

czym s yszeli: stereotypami. I to mi dzy innymi znacznie przyczynia si  do tego, e 

w a nie przy przypisywaniu cech narodowych te uchodz ce za typowo polskie lub 

typowo niemieckie mog y utrzyma  si  i by  przekazywane z pokolenia na 

pokolenie, przez dekady, a nawet stulecia.  
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UMIARKOWANA CIEKAWO : ZAINTERESOWANIE I DO WIADCZENIA 

OSOBISTE 

 

 

 

Postrzeganie drugiego narodu i stosunek do drugiego kraju zale  tak e od poziomu 

wiedzy na jego temat i zainteresowania jego rozwojem. Stereotypy na temat innych 

krajów mog  si  tak d ugo utrzyma  przede wszystkim dlatego, e rozwój innych 

narodów spotyka si  z regu y z umiarkowanym zainteresowaniem. W przypadku 

Polski i Niemiec nie jest inaczej. Wzajemne zainteresowanie w obu krajach jest 

niewielkie. Zaledwie 6 procent ludno ci niemieckiej i 4 procent ludno ci polskiej 

wykazuje du e zainteresowanie krajem s siada i jego rozwojem. Du a liczba 

zarówno Polaków, jak i Niemców (po obu stronach 43 procent) przynajmniej troch  

interesuje si  rozwojem drugiego kraju. Jednak 43 procent Niemców i 47 procent 

Polaków w ogóle nie wykazuje zainteresowania krajem s siada. W obliczu 

znaczenia, jakie polskie spo ecze stwo przypisuje Niemcom jako krajowi, zdumiewa 

przede wszystkim niewielkie zainteresowanie jego mieszka cami ze strony Polaków.  

 

Wzrost zainteresowania spowodowany osobistymi kontaktami lub podró ami do 

drugiego kraju wydaje si  w umiarkowanym stopniu dotyczy  jedynie Niemców. 

Spo ród Niemców, którzy byli ju  kiedy  w Polsce, 13 procent jest bardzo, a kolejne 

58 procent troch  zainteresowane krajem i jego rozwojem. Z kolei u Polaków, którzy 

byli ju  kiedy  w Niemczech, nast pi  nieznaczny wzrost zainteresowania ich 

zachodnim s siadem w porównaniu z reszt  spo ecze stwa.  
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Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec / Polska, ludność od 16. roku życia
 Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214

Przeciętne zainteresowanie drugim krajem 
po obu stronach
Polska/Niemcy i ich rozwój interesuje –

bardzo

trochę

nie interesuje

trudno 
powiedzieć

43

43

8

6 %

58

23

6

13

43

47

6

4

49

41

5

5

PolskaNiemcy

ludność
ogólnie

osoby, które 
były już kiedyś 

w Polsce

ludność
ogólnie

osoby, które 
były już kiedyś 
w Niemczech

  Diagram 43 
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Postrzeganie klimatu w mediach
Pytanie:

generalnie pozytywny

zróżnicowany

generalnie negatywny

Niemcy Polska

Przekaz informacji o Polsce/Niemczech 
w mediach jest –

„Kiedy myśli Pan(i) o sposobie informowania o Polsce/Niemczech w takich mediach, 
jak telewizja, radio i prasa: jakie odnosi Pan(i) wrażenie? Czy przekaz jest generalnie 
pozytywny czy generalnie negatywny?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia
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40

6

%

19

51

5

%

Oceniaj c wzajemne postrzeganie nale y uwzgl dni , e wiele wra e , obrazów i 

do wiadcze  nie jest wynikiem osobistych do wiadcze , lecz tak e skutkiem 

przekazu medialnego. Z tego powodu cz sto wa n  rol  przy ostatecznej weryfikacji 

ocen odgrywa wiedza dotycz ca postrzegania klimatu przekazu informacji na temat 

drugiego kraju w mediach. Ich analiza dowodzi, e w obu krajach klimat w mediach 

oceniany jest niemal identycznie: zarówno w Polsce, jak i w Niemczech wi kszo  

respondentów uwa a sposób informowania o drugim kraju za zró nicowany. 16 

procent Niemców i 19 procent Polaków twierdzi, e przekaz ten jest pozytywny; 

jedynie mniejszo , bo 6 procent Niemców i 5 procent Polaków, wyra a 

przekonanie, e w mediach przewa aj  komentarze negatywne. 

  

         Diagram 44 



- 78 -  

© IfD-Allensbach

Wiedza o Polsce/Niemczech

byli (były) już kiedyś w Polsce – byli (były) już kiedyś w Niemczech –

 Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia

ludność
ogółem

Niemcy
Zachodnie

Niemcy Polska

Niemcy
Wschodnie

ludność
ogółem

35% 27 65 46

W kontek cie pokrywaj cego si  w du ej mierze postrzegania klimatu w mediach, 

kontakty osobiste mi dzy Polakami i Niemcami musia yby zyska  na znaczeniu. Z 

regu y w a nie do wiadczenia osobiste mog  przyczyni  si  do zweryfikowania 

wizerunku, ukszta towanego przez tradycyjne l ki i uprzedzenia. Podstawowe 

warunki ku temu nie s  takie z e: wi cej ni  co trzeci Niemiec i prawie co drugi 

Polak przyznaje, e by  ju  raz lub cz ciej w kraju s siedzkim. We wschodnich 

Niemczech jest to nawet jedna trzecia ludno ci, która odwiedzi a kraj po wschodniej 

stronie granicy.  
 

 

  Diagram 45 
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Wi kszo  Niemców, b d cych ju  kiedy  w Polsce – zarówno Niemców z zachodu, 

jak i ze wschodu – pojecha o tam w celach turystycznych: 68 procent Niemców, 

którzy byli ju  kiedy  w Polsce, sp dza o w niej urlop. Jedynie dok adnie co 

dziesi ty Niemiec, który by  ju  kiedy  w kraju wschodniego s siada, by  w nim z 

powodów zawodowych. Równie  wi cej ni  co drugi Polak (55 procent), który by  

ju  kiedy  w Niemczech, sp dza  tam urlop; ale prawie co trzeci Polak, który by  ju  

kiedy  w Niemczech, pojecha  tam z powodów zawodowych45. 

 

W du ej mierze przewa aj ca cz  Niemców i Polaków, którzy byli ju  kiedy  w 

kraju s siada, zebra a tam raczej pozytywne do wiadczenia. Dwie trzecie Niemców i 

prawie trzy czwarte Polaków mówi o g ównie o pozytywnych wra eniach z podró y 

do drugiego kraju. Jedynie 11 procent Niemców, jak i 11 procent Polaków mia o 

do wiadczenia negatywne. 

  Diagram 46 

© IfD-Allensbach

Przewaga pozytywnych doświadczeń
Pytanie skierowane do osób, które były już kiedyś w Polsce/Niemczech:

„Jakie były Pan(i) doświadczenia? Powiedział(a)by Pan(i), że były one generalnie pozytywne, 
czy generalnie negatywne?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia
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45 Por. tabela 23 d) w niemieckiej cz ci tabelarycznej oraz tabela 24 c) w polskiej 
cz ci tabelarycznej.  
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Te pozytywne wra enia dobrze uwidaczniaj  pog bione wywiady z Niemcami. W 
wypowiedziach respondentów przewa a przy tym jednoznacznie perspektywa 
turystyczna i zwi zane z ni  do wiadczenia pozytywne: 
 

„Podobaj  mi si  dziewicze krajobrazy – tam nie ma jeszcze lasu hoteli. Pla e s  

jeszcze rezerwatami przyrody. Jestem zachwycony Polsk ”. 

(66-letni rencista z Nadrenii-Palatynatu) 

 

„Mam tyle wspomnie  z moich pobytów w Polsce. Przede wszystkim s  tam bardzo 

adne i nadzwyczaj dobrze zachowane ko cio y. Poza tym mnóstwo zamaczków, 

rozleg e pola. Niezwykle wielkie niebo. Bezkresne niebo. Tak, no i Polacy: serdeczni, 

mili, a kiedy si  z kim  zaprzyja ni , to jest to szczere”. 

(51-letni ekonomista z Pó nocnej Nadrenii-Westfalii) 

 

„Bardzo podoba y mi si  polskie krajobrazy, s  bardzo zró nicowane, du o jezior i 

lasów, Wybrze e Ba tyckie jest adne i nie takie przepe nione jak po niemieckiej 

stronie, wszystko jest jeszcze bardziej dziewicze, jakby zatrzyma  si  czas. Ludzie s  

ch tni do pomocy i go cinni”. 

(63-letnia laborantka z Berlina Zachodniego) 

 

„Przypominam sobie, e by o pi knie. Bardzo dobrze si  czu em i mia em wra enie, 

e jestem kim  wyj tkowym”. 

(53-letni stolarz z Brandenburgii) 

 

„W pami ci utkwi a mi przede wszystkim serdeczno  ludzi”. 

(27-letnia studentka z Saksonii-Anhalt) 

 

„Serdeczno  spo ecze stwa. Prawdziwa serdeczno , przede wszystkim wobec ludzi 

z Niemiec, czego si  nie spodziewa em. I w a nie starsze pokolenie nie wyra a o 

wobec nas adnych uprzedze ”. 

(44-letni menad er z Hamburga) 
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Pog bione wywiady z Polakami ukazuj  nie tylko turystyczne do wiadczenia 

respondentów, ale te  o wiele silniej wyra aj  ich stosunek i ich wyobra enia o 

Niemczech: 

 

„By em pod wra eniem budowli, autostrad i wielkiego wyboru produktów w 

sklepach”. 

(53-letni m czyzna z Lublina) 

 

„Ten kraj mi si  podoba. Mo liwo ci komunikacyjne i urbanistyka. Miasta s  bardzo 

dobrze oznakowane. Wszystko jest logiczne i dobrze czytelne”. 

(33-letni m czyzna z Warszawy) 

 

„Podoba a mi si  architektura i wi to Oktoberfest. Takich imprez u nas nie ma. 

Poza tym zadbane domy i ulice. W ca ym kraju u ywana jest nowoczesna 

technologia. To trzeba zobaczy ”. 

(20-letnia kobieta z Warszawy) 

 

„Wspaniale. By am po prostu pod wra eniem. Mia abym ochot  tam zamieszka . 

Bardzo ceni  ludzi. S  bardzo kulturalni, pracowici i szczerzy. Nasi pracodawcy nas 

nie wykorzystywali”. 

(49-letnia kobieta z ychlina, która pracowa a w Niemczech) 

 

„Najbardziej mi si  podoba a wielokulturowa atmosfera, mnóstwo nacji i 

mo liwo ci, jakie si  tam ma”. 

(26-letni m czyzna z Poznania) 

 

Jest to w zasadzie bardzo solidny fundament dla polepszenia wzajemnego 

postrzegania si  i wzajemnej oceny. Po raz kolejny potwierdza si , e przede 

wszystkim Niemcy, którzy byli ju  w Polsce, znacznie weryfikuj  swoje 

wyobra enia o kraju s siada. Kontakty osobiste i na ogó  pozytywne do wiadczenia 

podczas pobytu w Polsce prowadz  u Niemców do daleko id cej zmiany 

nastawienia. W wielu kwestiach Niemcy odwiedzaj cy Polsk  oceniaj  kraj i jego 

mieszka ców bardziej pozytywnie ni  reszta ludno ci. Z kolei mi dzy Polakami, 

którzy mieli bezpo redni kontakt z Niemcami i tymi bez tych do wiadcze  nie ma w 
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Go West
Pytanie:

tak, mogę to sobie 
wyobrazić

nie, to nie wchodzi 
w rachubę

„Czy może sobie Pan(i) wyobrazić przeprowadzkę do Polski/Niemiec 
oraz życie i pracę w Polsce/Niemczech, czy nie wchodzi to dla Pana(i) w rachubę?”

 

4%

43

90
55

Niemcy Polska

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia

zasadzie ró nicy. Wizerunek Niemiec w ród ludno ci polskiej zdaje si  by  – jak ju  

zosta o wyja nione powy ej – bardziej realistyczny i w zwi zku z tym rzadko 

zachodzi potrzeba zweryfikowania go na drodze osobistych do wiadcze . 

 

Jako potencjalne miejsce zamieszkania Niemcy s  dla polskiej ludno ci znacznie 

bardziej atrakcyjne ni  na odwrót. 43 procent Polaków mo e sobie wyobrazi  

przeprowadzk , ycie i prac  w Niemczech. Natomiast zaledwie 4 procent ludno ci 

niemieckiej mog oby sobie wyobrazi  ycie w Polsce. Jest to naturalnie zwi zane 

g ównie z perspektywami ekonomicznymi w danym kraju. Polacy postrzegaj  

Niemcy jako kraj odnosz cy sukcesy gospodarcze i odpowiednio artakcyjnym 

rynkiem pracy. Natomiast dla wielu Niemców Polska oznacza niski wzrost 

gospodarczy i niewielki rozwój, a tym samym w porównaniu z Niemcami ma o 

atrakcyje miejsce pracy i zamieszkania. 

 

  Diagram 47 
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Zw aszcza dla m odych i dobrze wykszta conych Polaków Niemcy s  pod wzgl dem 

ekonomicznym bardzo atrakcyjne i wydaj  si  interesuj ce jako miejsce pracy i 

zamieszkania: wi cej ni  co drugi Polak poni ej 30. roku ycia (55 procent) oraz ta 

sama liczba Polaków z wy szym wykszta ceniem mog aby sobie wyobrazi  

przeprowadzk  do Niemiec.  
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AUTOREFLEKSJE: OCZEKIWANIA WOBEC PRZYSZ O CI I SYSTEMY 

WARTO CI NIEMCÓW I POLAKÓW 

 

 

Ocena spo eczna perspektyw na przysz o  zale y przede wszystkim od dwóch 

czynników: po pierwsze od tego, w jakim stopniu dany kraj znajduje si  w sytuacji 

prze omowej, po drugie, od aktualnej sytuacji gospodarczej. Ludno  niemiecka – 

jak pokazuj  przeprowadzone w ostatnich latach ró ne sonda e – ma w wi kszo ci 

wra enie, e jej spo ecze stwo osi gn o zenit powodzenia lub nawet go 

przekroczy o. Taki ogl d sytuacji os abia z regu y optymizm na przysz o . Obecna 

dobra sytuacja koniunkturalna w Niemczech przyczynia si  jednak do tego, e 

prawie co drugi Niemiec – a tym samym wi cej, ni  w sonda u z 2008 roku – patrzy 

na nast pnych 10 lat z nadziej . Zaledwie u 18 procent Niemców przewa aj  obawy.  

 

W Polsce tak e co drugi mieszkaniec patrzy w przysz o  z nadziej , a 25 procent 

Polaków wi e obawy z nast pn  dekad . Na pierwszy rzut oka ten wzgl dnie niski 

optymizm na przysz o  w ród ludno ci polskiej zdumiewa, gdy  kraj – po procesie 

transformacji od socjalizmu do demokracji i gospodarki rynkowej – w 

przeciwie stwie do Niemiec powinien znajdowa  si  w dynamicznej sytuacji 

prze omowej. Jednak obecne negatywne oczekiwania dotycz ce koniunktury 

gospodarczej i l ki przed wzrostem bezrobocia wyra nie t umi  w Polakach 

optymizm na przysz o . To równie  cz ciowo wyja nia, dlaczego m odsi Polacy 

patrz  na przysz o  nadzwyczaj pozytywnie. 72 procent Polaków poni ej 30. roku 

ycia twierdzi, e patrzy na nast pnych 10 lat z nadziej . Ta grupa wiekowa nie 

czuje si  dotkni ta aktualnymi bardziej negatywnymi prognozami gospodarczymi, 

lecz obiecuje sobie najwi ksze korzy ci p yn ce z przysz ego rozwoju kraju.  
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Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec / Polska, ludność od 16. roku życia
 

PolskaNiemcy

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214 

Młodzież pełna nadziei 
Pytanie: „Kiedy patrzy Pan(i) trochę dalej w przyszłość i zastanawia się Pan(i) nad następnymi 

10 latami, patrzy Pan(i) na nie z nadzieją, czy z lękiem?”
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  Diagram 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten w obu krajach ma o obecny optymizm wobec przysz o ci wyra a si  równie  w 

wyobra eniach o w asnym spo ecze stwie za 10 lat. Zarówno w Polsce, jak i w 

Niemczech przewa aj  definitywnie pesymistyczne scenariusze przysz o ci – w 

Niemczech nawet bardziej negatywne ni  w Polsce. Ludno  niemiecka jest przede 

wszystkim przekonana, e pog bia  si  b d  ró nice socjalne: 79 procent Niemców 

jest zdania, e bogaci b d  coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi; 72 procent 

wierzy, e wzro nie liczba osób, które nie b d  sobie radzi  ani pod wzgl dem 

finansowym, ani socjalnym, a 67 procent podziela prognoz , e spo ecze stwo stanie 

si  w przysz o ci bardziej zoboj tnia e i egoistyczne.  

 

Ludno  polska podziela niemal e te same troski, co ludno  niemiecka, jednak jej 

wyobra enia o przysz o ci nie s  tak negatywne jak w Niemczech. Ale i w Polsce 57 

procent respondentów uwa a, e w przysz o ci wzro nie liczba ludzi, którzy nie b d  

sobie radzi  pod wzgl dem finansowym. 54 procent jest przekonane, e w 
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spo ecze stwie pog bi  si  ró nice socjalne i wzrosn  materialistyczne postawy i 

przekonania. W ród oczekiwa  wobec przysz o ci, o których spe nieniu 

przekonanych jest wi cej Polaków ni  Niemców, znajduje si  mi dzy innymi obawa, 

e za 10 lat b dzie wi cej bezrobotnych. Ale s  te  i dwa aspekty pozytywne: 19 

procent Polaków wierzy, e b dzie mia a w przysz o ci wi ksz  wolno  wyboru (w 

Niemczech jest to 6 procent), a 14 procent obywateli polskich jest przekonana, e w 

kraju wzro nie dobrobyt – w gospodarczo w du ej mierze nasyconym 

spo ecze stwie niemieckim wierzy w to zaledwie 7 procent. 

 

Nieco zdumiewaj cy jest fakt, e ludno  polska, mimo sukcesów gospodarczych 

ostatnich lat i udanego procesu transformacji, rzadko postrzega swój kraj jako kraj 

znajduj cy si  w fazie prze omu i podziela raczej pesymistyczny obraz wobec 

przysz ego rozwoju spo ecze stwa. 
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Pesymistyczna prognoza dotycząca rozwoju 
społeczeństwa

Niemcy

Polska

Pytanie: „Jak wyobraża sobie Pan(i) nasze społeczeństwo za 10 lat, 
co z poniższej listy będzie pasowało za 10 lat do naszego społeczeństwa?”
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49

29

15
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14
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Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec / Polska, ludność od 16. roku życia
Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214
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Niemiec/Polski na arenie 
międzynarodowej

%

  Diagram 49 
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Kiedy porównuje si  dwa narody, oprócz oczekiwa  wobec przysz o ci to przede 

wszystkim systemy warto ci, stosunek do pa stwa oraz pojmowanie demokracji i 

wolno ci mog  o wiele wi cej powiedzie  o ludziach, ich cechach wspólnych i 

ró nicach oraz jak bliskie sobie czy obce s  dwa spo ecze stwa, ni  bezpo rednie 

pytania o wizerunek s siada. Tematy te ze wzgl du na swoj  kompleksowo  mog y 

zosta  zbadane jedynie na podstawie kilku wska ników. Wyniki pokazuj  jednak 

znacz ce ró nice mi dzy Polakami i Niemcami, i przeprowadzenie dalszych, 

pog bionych bada  na ten temat by oby interesuj ce.  

 

Polska ludno  w zasadzie wierzy, e na p aszczy nie systemów warto ci wi cej j  

czy z Niemcami ni  – odpowiednio – spo ecze stwo niemieckie. 27 procent 

Niemców jest przekonana, e systemy warto ci w Polsce i Niemczech s  bardzo lub 

do  podobne. Co trzeci Niemiec uwa a wyznawane w obu krajach warto ci za 

troch  inne, a wi cej ni  co pi ty Niemiec nawet za bardzo odmienne. Z kolei w 

Polsce wi kszo  spo ecze stwa, bo 58 procent, jest zdania, e wyznawane przez 

Niemców i Polaków systemy warto ci s  bardzo lub do  podobne; mniej ni  co 

trzeci Polak widzi ró nice. 

 

Co interesuj ce, bliko  i wiedza maj  tylko marginalny wp yw na t  ocen : równie  

wi kszo  Niemców, którzy byli ju  kiedy  w Polsce, uwa a, e systemy warto ci 

Niemców i Polaków s  odmienne. Wprawdzie 36 procent z nich jest zdania, e w 

podstawowych kwestiach egzystencjalnych oba narody s  do siebie bardzo lub do  

podobne, ale równie  i w tej grupie ludno ci wi kszo  – 58 procent – jest 

odmiennego zdania. W ród Polaków dane wygl daj  podobnie. Tak e i tu zdanie 

tych, którzy byli ju  kiedy  w Niemczech, nie ró ni si  specjalnie od zdania 

pozosta ej cz ci ludno ci. Przy czym nale y uwzgl dni , e w Polsce wi kszo  

ludno ci i tak zak ada podobny zr b warto ci wspólny Niemcom i Polakom. Polacy, 

którzy byli ju  kiedy  w Niemczech, podkre laj  znacznie cz ciej podobie stwo 

obu narodów: dwie trzecie z nich jest przekonane, e oba systemy warto ci s  bardzo 

lub do  podobne, z kolei 28 procent podkre la raczej ich odmienno . 
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Wspólne systemy wartości
Pytanie:

Niemcy

Polska

„Jeśli zastanowi się Pan(i) nad Republiką Federalną Niemiec i Polską: czy sądzi Pan(i), 
że systemy wartości w obu krajach są ogólnie rzecz biorąc bardzo podobne, dość podobne, 
trochę inne lub bardzo odmienne?”

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia
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  Diagram 50 
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W związku z systemem wartości Niemcy dostrzegają 
więcej podobieństw z Polakami niż kiedyś
Pytanie:

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 6045 (czerwiec 1997) i 10067 (luty 2011)  
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec, ludność od 16. roku życia
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„Kiedy zastanawia się Pan(i) nad Republiką Federalną Niemiec i Polską: czy sądzi Pan(i), 
że systemy wartości w obu krajach są ogólnie rzecz biorąc bardzo podobne, dość podobne, 
trochę inne czy bardzo odmienne?”

Jednak nawet je li wielu Niemców na pierwszy rzut oka dostrzega niewiele 

podobie stw do swojego wschodniego s siada, obraz ten mo na nieco skorygowa , 

porównuj c obecne oceny z ocenami z wcze niejszych bada : przed dok adnie 15 

laty znacznie mniejsza liczba Niemców przekonana by a o pokrewie stwie polskiego 

i niemieckiego systemu warto ci. W 1997 roku tylko co dziesi ty Niemiec by  

zdania, e systemy warto ci Niemców i Polaków s  bardzo lub do  podobne; 80 

procent podkre la o wówczas g ównie ró nice. Wyobra enia o tym, jak bliskie czy 

dalekie s  zasadnicze spojrzenia na wiat Niemców i Polaków, w przeci gu ostatnich 

14 lat w Niemczech zmieni y si  w znacznym stopniu i, co interesuj ce, w równym 

stopniu we wschodnich Niemczech i w zachodnich. Ani w 1997 roku, ani dzi  

ludno  wschodnioniemiecka nie by a bardziej przekonana ni  zachodnioniemiecka, 

e istnieje wiele podobie stw mi dzy Polakami i Niemcami.  

 

          Diagram 51 
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Porównuj c systemy warto ci Niemców i Polaków mo na doj  do wniosku, e 

ró ni  si  oni w swoich zasadniczych wyobra eniach dotycz cych tego, co jest w 

yciu wa ne i warte stara . Wiele sfer ycia Niemcy uwa aj  za wa niejsze ni  

Polacy. Istniej  tylko dwa cele, do których polskie spo ecze stwo przyk ada wi ksz  

wag  ni  niemieckie: 43 procent Polaków jest zdania, e wa ne jest, aby w yciu 

wiele dokona , natomiast tylko 30 procent Niemców podziela ich zdanie; dla 36 

procent Polaków religia i niez omna wiara maj  w yciu ogromne znaczenie, a 

jedynie 23 procent Niemców uznaj  je za warto  istotn . W tym przypadku nie 

zdumiewa wynik, e wi cej Polaków ni  Niemców przyk ada wielk  wag  do wiary 

i religii w swoim yciu, lecz bardziej fakt, e jedynie co trzeci Polak jest zdania, e 

odgrywaj  one w jego yciu zasadnicz  rol . Tym samym warto  wiary i religii w 

spo ecze stwie, które Niemcy czyli przede wszystkim z religijno ci  – jak to 

zosta o przedstawione w poprzednim rozdziale – l duje a  na 13 miejscu w ród 

wa nych i wartych stara  celów.  

 

Porównanie systemów warto ci Niemców i Polaków z wzajemnym wizerunkiem obu 

krajów, ujawnia inne zdumiewaj ce ró nice. W systemie warto ci Niemców mo na 

znale  niewiele z tego, co sk ada si  na wizerunek Niemiec w ród Polaków: 

dystans, ekonomiczno  w dzia aniu i niewielkie znaczenie warto ci w yciu. 

Warto ci takie jak „wiele dokona  i osi gn ”, „wysokie zarobki” czy „zawodowy 

sukces” w niemieckim kanonie warto ci s  raczej warto ciami drugorz dnymi, lecz 

w klasyfikacji Polaków zajmuj  po cz ci nawet wy sz  pozycj . Z kolei tradycyjne 

warto ci, takie jak posiadanie rodziny, dzieci, dobrych przyjació  czy uczynno  i 

gotowo  niesienia pomocy, s  dla Niemców najwa niejsze. Inaczej ni  kaza yby 

przypuszcza  wzajemne wizerunki obu krajów, wszystkie te warto ci s  dla 

Niemców wa niejsze ni  dla Polaków. 

 

Równie  i inne sfery ycia stanowi  dla Niemców znacznie wi ksz  warto  ni  dla 

Polaków: bliskie relacje z innymi lud mi, mo liwo  samodzielnego kszta towania 

swojego ycia, mo liwo  zdobycia dobrego i wielostronnego wykszta cenia, 

zawodowy sukces, awans spo eczny, korzystanie z ycia to tylko kilka sfer, do 

których Niemcy przywi zuj  wi ksze znaczenie. Prawie wszystkie z wymienionych 

sfer uwa ane s  zarówno przez Niemców ze wschodu, jak i z zachodu za podobnie 

wa ne. Z tego powodu ró nic mi dzy Polakami i Niemcami nie wyja nia argument 
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socjalizacji Niemców w systemie bardziej wolnym i bardziej zorientowanym na 

gospodark  rynkow . Wydaje si , e wi ksz  rol  odgrywaj  w tym przypadku 

ró nice kulturowe, których przyczyn nie mo na szuka  wy cznie w przynale no ci 

do innego systemu spo ecznego.  
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© IfD-AllensbachŹródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia
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  Diagram 52 
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Odmienna akceptacja systemu politycznego

Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach sondaże 10067 i 6214 (luty 2011)
Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec i Polska, ludność od 16. roku życia
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System warto ci danego spo ecze stwa widoczny jest naturalnie nie tylko w tym, co 

ludzie uznaj  za wa ne i warte stara , ale równie  w zasadniczej postawie wobec 

pa stwa, w sposobie pojmowania demokracji lub w poczuciu wolno ci danego 

spo ecze stwa. Obserwuj c akceptacj  systemu politycznego mo na zauwa y , e 

system polityczny w Niemczech spotyka si  z o wiele wi ksz  aprobat , ni  system 

polityczny w Polsce. W Niemczech 69 procent mieszka ców uwa a demokracj  w 

jej obecnej formie za najlepsz  form  pa stwowo ci. W Polsce liczba ta wynosi 

zaledwie 28 procent; 44 procent jest zdania, e istnieje inna forma pa stwowo ci, 

która jest lepsza. 

 

  Diagram 53 
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Na pierwszy rzut oka dziwi, e prawie co drugi Polak jest przekonany o istnieniu 

innej formy pa stwowo ci, przewy szaj cej demokracj . Mo na odnie  wra enie, 

e do wiadczenia ostatnich 20 lat przynale no ci do demokratycznego i 

wolno ciowego systemu w aden sposób nie doprowadzi y w Polsce do tego, aby 

czu  si  dobrze w tym systemie czy do traktownia go jako lepszego od innych form 

pa stwowo ci. Jednak e spojrzenie na wyniki zachodnio- i wschodnioniemieckich 

sonda y wiadczy o tym, e akceptacja politycznego systemu w Niemczech wcale 

nie jest wsz dzie tak g boko zakorzeniona, jakby si  wydawa o po porównaniu ich z 

polskimi. Podczas gdy w Niemczech zachodnich prawie trzy czwarte (74 procent) 

uwa a demokracj  za najlepsz  form  pa stwowo ci, w Niemczech wschodnich jest 

to tylko 47 procent. Równie  w Niemczech wschodnich co pi ty respondent jest 

przekonany, e nie ma lepszej formy pa stwowo ci. Poza tym akceptacja 

politycznego systemu w Niemczech wschodnich jeszcze nigdy nie by a tak wysoka, 

jak obecnie. Jeszcze przed trzema laty nastawienie to by o w Niemczech wschodnich 

prawie identyczne z obecnym polskim. Wtedy zaledwie 29 procent respondentów 

przekonanych by o o wy szo ci demokracji, 41 procent by o jednak zdania, e 

istnieje lepsza forma pa stwowo ci. Porównanie z Niemcami wschodnimi wiadczy 

o tym, jak bardzo akceptacja politycznego i spo ecznego systemu zale na jest od 

systemu, w jakim dane spo ecze stwo by o socjalizowane.  

 

Cech  charakterystyczn  demokracji jest wolno  i samostanowienie spo ecze stwa. 

Analiza znaczenia tych warto ci w Niemczech i w Polsce pozwala wyci gn  

wniosek, e pojmowanie wolno ci w obu krajach cz ciowo ogromnie si  ró ni. 

Potrzeba wolno ci jest w Niemczech znacznie mocniej rozwini ta. W Polsce 

natomiast my lenie roszczeniowe odno nie warto ci demokratycznych jest o wiele 

s absze. Prawie wszystkie wolno ci uwa ane s  przez ludno  niemieck  za 

wa niejsze ni  przez ludno  polsk . Jedynie wolno  wyznania i wspó decydowanie 

w zak adzie pracy maj  w Polsce wi ksze znaczenie ni  w Niemczech. 

 

W oczach Niemców do najwa niejszych wolno ci nale y wolno  s owa, która 

uwa ana jest przez 88 procent za szczególnie wa n , brak inwigilacji ze strony 

pa stwa (73 procent), swoboda podró owania (72 procent), wolny wybór miejsca 

zamieszkania (71 procent) oraz prawo do wnoszenia powództwa do s du (69 

procent). Oprócz wolno ci s owa, która ceniona jest tak e przez Polaków jako 
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najwa niejsza, ludno  polska ma inne priorytety: poza wolno ci  s owa (64 procent) 

przewa a g ównie yczenie, aby pa stwo kompleksowo zabezpieczy o swoje 

spo ecze stwo (58 procent), oraz danie mo liwie najwi kszej równo ci szans dla 

wszystkich obywateli (56 procent). Du o mniejsze znaczenie ni  dla Niemców ma 

dla Polaków wolno  polityczna, czy takie wolno ci, które chroni  jednostk  przed 

pa stwem: prawo odwo ania si  do s du, gdy spotka kogo  niesprawiedliwo  za 

wa ne uwa a zaledwie 30 procent Polaków; wolno  wybierania w ród ró nych 

partii politycznych 36 procent, a brak inwigilacji ze strony pa stwa podkre la 

jedynie 34 procent.  

 

Jak wielki wp yw nie tylko na poczucie wolno ci, ale i na potrzeb  wolno ci 

wywieraj  historyczne do wadczenia i trendy mo na zobaczy  w oddzielnej analizie 

wyników z Niemiec zachodnich i wschodnich. Ludno  wschodnioniemiecka uwa a 

wszystkie wolno ci za mniej wa ne, ani eli czyni  to Niemcy zachodni. Pojmowanie 

wolno ci przez Niemcow wschodnich pokrywa si  cz ciej z pogl dami wielu 

Polaków, ni  z pojmowaniem wolno ci przez ludno  zachodnioniemieck . Wyniki 

te wiadcz  o tym, e obywatele, którzy przez d ugi czas yli w niedemokratycznym 

systemie przypisuj  mniejsze znaczenie demokratycznym prawom obywatelskim 

mi  ludzie, którzy dorastali w systemie demokratycznym.  
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Niemcy Wschodnie Polska

Próba reprezentatywna: Republika Federalna Niemiec / Polska, ludność od 16. roku życia
 Źródło: Archiwum Allensbach, Instytut Demoskopii w Allensbach, sondaże 10067 i 6214
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wychowanie dzieci według własnych wyobrażeń

możliwość zakupienia tego, na co mam ochotę

możliwość swobodnego praktykowania mojego wyznania

możliwość założenia własnej firmy

możliwość uczestnictwa w zebraniach i demonstracjach

możliwość nabycia czegoś na własność, np. samochodu, 
ziemi, mieszkania własnościowego

dostateczne zabezpieczenie ze strony państwa przeciwko chorobie, 
bezrobociu i biedzie

 

  Diagram 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceniaj c te ró nice trzeba naturalnie uwzgl dni  fakt, e w Niemczech i w Polsce 

ze wzgl du na historyczny rozwój tych krajów istniej  odmienne poj cia wolno ci. 

W Niemczech poj cie wolno ci kojarzone jest bardzo silnie z indywidualistycznymi 

wyobra eniami oraz z poj ciem odpowiedzialno ci osobistej. Wolno  

interpretowana jest w Niemczach w sensie wolno ci dzia ania. Tymczasem w Polsce 

warto  wolno ci zwi zana jest o wiele bardziej z poj ciem solidarno ci. Akurat 

ostatnio za negatywne konsekwencje procesu transformacyjnego obci ono 

odpowiedzialno ci  przede wszystkim tendencje indywidualistyczne i liberalne. Tym 

mo na wyt umaczy , dlaczego w Polsce okre lonym demokratycznym warto ciom 

przypisywane jest mniejsze znaczenienie ni  w Niemczech.  
 


